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التوجه اال�صرتاتيجي لوزارة الداخلية
2021م  - 2017

• الروؤيـــــة : 
العامل يف حتقيق  دول  اأف�ضل  املتحدة من  العربية  الإمارات  دولة  تكون  اأن 

الأمن وال�ضالمة.

• الر�صالـــة :
اأن نعمل بفاعلية وكفاءة ولتعزيز جودة احلياة ملجتمع الإمارات من خالل 
تقدمي خدمات الأمن وال�ضالمة بطرق ذكية وبيئة حمفزة لالبتكار وذلك 

حفاظا على الأرواح والأعرا�ض واملمتلكات.

• القيــــــم :

1- العدالة.           2- العمل بروح الفريق.     3- التميز والبتكار. 
4- ح�ضـــن التعامل.      5- النزاهة.       6- الولء.

7- املواطنة اليجابية.

• االأهـداف اال�صتــراتيجية :

1- تعزيز الأمن والأمان.
2- جعل الطرق اأكرث اأمنا.

3- تعزيز ال�ضالمة واحلماية املدنية.
4- �ضمان اجلاهزية وال�ضتعداد يف مواجهة الأحداث.

5- تعزيز ر�ضا املتعاملني باخلدمات املقدمة.
والكفاءة  اجلودة  معايري  وفق  الإدارية  اخلدمات  كافة  تقدمي  �ضمان   -6

وال�ضفافية.
املوؤ�ض�ضي. العمل  بيئة  يف  البتكار  ثقافة  تر�ضيخ   -7
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يقوم مركز بحوث رشطة الشارقة بإصدار ونرش سلسلة من 

الدراسات يف مختلف مجاالت العمل األمني والرشطي.

شــروط النشـــر

1. األصالة يف مجال العلوم الرشطية واألمنية والتخصصات األخرى ذات 

الصلة، وأن تكون الدراسة مل يسبق نرشها من قبل. 

2. مراعاة قواعد وأصول البحث العلمي من حيث األسلوب والنظرية 

واملنهج.

3. أن تتضمـن الدراسـة الرجـوع إلـى املصـادر العلميـة الحديثة.

4. أن تكتب الدراسة وتطبع بلغة عربية سليمة ويرفق معها ملخص 

أربعني  عن  الدراسة  حجم  يقل  وأال  واإلنجليزية  العربية  باللغتني 

صفحة.

5. يلتزم الباحث بعدم إرسال دراسته إىل أي جهة أخرى للنرش حتى 

يصل إليه رد املركز وتعطى األولوية للنرش حسب األسبقية الزمنية 

للتحكيم.

6. ال يلتـزم املركز برد أصل الدراسة سـواء تــم نشـــرها أم ال.

عىل  املرشفة  العلمية  الهيئة  وتقرر  للتحكيم  الدراسات  تخضع   .7

محكمني  ثالثة  رأي  عىل  بناء  للنرش  الدراسة  صالحية  اإلصدارات 

متخصصني.
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احل�ضارات  لإقامة  الرئي�ضي  ال�ضبيل  العلمي  البحث  مناهج  متثل 
وا�ضتباق الأمم. كما اأنها تعد الأداة الأوىل يف تطويع حتديات احلا�ضر 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  ال�ضارقة  �ضرطة  بحوث  مركز  ويعد 
كافة  ر�ضد  يف  مهم  بدور  تتطلع  والتي  بالدولة  البحثية  املراكز  اأحد 
من  لال�ضتفادة  الآليات  اأف�ضل  وبحث  والأمنية  الجتماعية  الظواهر 
اإيجابياتها وواأد �ضلبياتها ل�ضمان ا�ضتمرار ركب التنمية والتقدم ، كما 
يقوم املركز من خالل درا�ضاته يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية 
الأخرى  البحثية  املراكز  مع  والتن�ضيق  وبالتعاون  والأمنية  والقانونية 
بالدولة وخارج الدولة بتقدمي اأف�ضل احللول واملقرتحات لكافة ق�ضايا 

املجتمع.

بني  ما  البحوث  ملركز  العلمي  الن�ضاط  �ضور  تتعدد  ال�ضدد  هذا  ويف 
ومن�ضورات  وحما�ضرات  وحلقات  دورات  وعقد  وندوات  موؤمترات 
علمية ، وهو الأمر الذي ي�ضهم بال ريب يف اإثراء جمالت الفكر العلمي 
والأمني املختلفة وتقدمي امل�ضورة الفاعلة ملتخذي القرار وتوفري قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثني والعاملني يف جمالت العمل الجتماعي 
والقانوين والأمني املختلفة للنهل منها وتقدمي كل ما هو نافع ومفيد 

للحفاظ على مكت�ضبات املجتمع واأمنه.

واهلل ويل التوفيق،،،

 
العميد / �صيف حممد الزري ال�صام�صي

قائد عام �صرطة ال�صارقة
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يف اإطار تفعيل دور مراكز البحوث الأمنية ، ي�ضدر مركز بحوث �ضرطة 
ال�ضارقة جمموعة من الدرا�ضات والبحوث يف جمالت الأمن مبفهومه 
ال�ضرطي،  العاملني يف اجلهاز  لدى  اأمنية  ثقافة  تكوين  بهدف  ال�ضامل 
ويف  اأنها  كما   ، اجلرمية  مكافحة  جمالت  يف  املجتمعي  الدور  ودعم 
دقيقة  علمية  بيانات  بقاعدة  الأمني  القرار  �ضاحب  مُتد  ذاته  الوقت 

ت�ضاعده يف اتخاذ القرار ال�ضليم.

وتت�ضمن اإ�ضدارات عام 2017م عددًا من الدرا�ضات والأبحاث املتميزة 
للجرائم  وت�ضديًا  واملجتمعية  الأمنية  للتحديات  ا�ضتجابة  جاءت  التي 
ال�ضرتاتيجي  التميز  نحو  واملوؤ�ض�ضي  الوطني  للتوجه  وملبية  امل�ضتحدثة 
مواكبة للتطورات العاملية واملتمثلة يف العوملة واإفرازاتها وتعالج ق�ضايا 

اأمنية واإدارية، بالإ�ضافة اإىل مو�ضوعات قانونية واجتماعية.

الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  اأدوات  بيان  اإىل  الإ�ضدار  هذا  وي�ضعى 
اليجابي  ودورها  والعامل  الإمارات  بدولة  ل�ضتخدامها  والواقع احلايل 
وال�ضلبي باعتبارها اإحدى اأهم و�ضائل الإعالم الرقمي يف الوقت احلايل 
يعنى  ثم  ومن   ، املن�ضات  تلك  كافة  على  الكبري  املجتمعي  وللتواجد 
من  املختلفة  باأ�ضكاله  الأمن  لتعزيز  ا�ضتخدامها  كيفية  ببيان  الإ�ضدار 
خاللها وكذلك كيف ميكن ال�ضتفادة منها يف جمال مواجهة اجلرمية 
�ضواء فيما يتعلق بالوقاية من اجلرمية او مكافحتها وذلك  يف ظل ما 
يتوافر لها من امكانات وقدرات تقنية متكن من حتقيق التوا�ضل الفعال 
باآرائهم  بالإدراء  لهم  ت�ضمح  وب�ضورة  املجتمع  اأفراد  من  العديد  مع 
مع  للتعامل  جديدة  اآليات  اإىل  التو�ضل  يف  ي�ضهم  مما  ومقرتحاتهم 

اجلرمية ومرتكبيها.

يقدمها  التي  العلمية  الفعاليات  بجانب  الدرا�ضات  ت�ضكل هذه  اأن  ناأمل 
كافة  على  بالنفع  يعود  ومعرفيًا  فكريًا  زادًا  ال�ضرطة  بحوث  مركز 
املواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف اأرجاء وطننا 

العربي واملهتمني واملخت�ضني بهذا املجال.

العقيد الدكتور / خالد حمد احلمادي
مدير اإدارة مركز بحوث �صرطة ال�صارقة
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املجتمعات  اأفراد  كافة  اهتمام  حمل  الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  اأ�ضبحت 
وموؤ�ض�ضاتها ، ويومًا بعد يوم زاد ا�ضتخدامها ل�ضيما يف ظل كونها و�ضيلة منخف�ضة 
ملا  وكذلك  ممتدة.  زمنية  فرتة  وخالل  ا�ضتخدامها  وي�ضر  �ضهولة  مع  التكاليف 
والرتحال  للتنقل  بذل اجلهد  اإىل  دون احلاجة  اآخرين  على  التعرف  اأتاحته من 
اإىل بلدان اأخرى من خالل الربط بني �ضكان العامل بع�ضهم البع�ض ب�ضرعة فائقة 
 . واملوؤ�ض�ضات  الأفراد  حياة  من  مهمًا  جزءًا  باتت  حتى  وا�ضعة  ا�ضتيعابية  وقدرة 
مو�ضوعات  وطرح  الآخرين  مع  الآراء  تبادل  على  قدرة  من  اأوجدته  ملا  واأي�ضًا 
للنقا�ض �ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو الدويل وهو ما اأتاح للكثري الفر�ضة لعر�ض 
اأفكارهم وتوجهاتهم والتعبري عن ذاتهم دون قيود اأو حدود وهو ما �ضجع الكثري 
و�ضواء كانوا اأغنياء اأم فقراء اأو من العلماء اأو من العامة على التواجد عرب تلك 

الو�ضائل ب�ضورة اأو باأخرى.
ونتيجة ملا �ضبق اأ�ضبحت من�ضات التوا�ضل الجتماعي مبثابة منظومة تتكون من 
با�ضم  تعرف  والتي  الآلية  باحلوا�ضب  املرتبطة  الت�ضالية  الأنظمة  من  جمموعة 
وا�ضع ممتد عرب  كيان  اإىل وجود  اأدى  ما  الت�ضال عرب احلوا�ضيب، وهو  اأنظمة 
تلك املن�ضات ل حدود له وميتالأ بالعديد من الأجنا�ض والأطياف وتتزاحم فيه 
وقد  واأ�ضكالها.  اأنواعها  بكافة  وال�ضور  والأحداث  والأفكار  واملعلومات  البيانات 
ترتب على هذا الأمر تعاظم دور من�ضات التوا�ضل الجتماعي واحتاللها حيزًا 
اإليه من زيادة هائلة يف حجم  اأدت  كبريًا يف كافة املجتمعات ل�ضيما يف ظل ما 
والبيانات  املعلومات  وا�ضتقبال  اإر�ضال  عمليات  يف  واإ�ضهامها  املتاحة  املعلومات 
اأنها  من  اإدراكه  مت  ما  ظل  ويف  جديد  من  وبثها  وتخزينها  وال�ضور  والأحداث 
وكذلك  حجبها  عمليات  على  وللتغلب  املعلومات  نقل  ل�ضرعة  فاعلة  و�ضيلة  تعد 
اإخفاء  اأو  النتقا�ض  ودون  حقيقتها  على  اجلارية  واحلوادث  بالأحداث  للتعريف 
بع�ض جمرياتها ل�ضبب اأو لأخر واأي�ضًا لعر�ض وجهة نظر الأفراد حول تلك الوقائع 

والأحداث لي�ض من داخل جمتمع واحد بل من جمتمعات عدة يف اآن واحد.
التوا�ضل  م�ضات  من  ال�ضتفادة  كيفية  الدرا�ضة  هذه  تناولت   ، ذلك  �ضوء  ويف 
يت�ضم  هو  ما  كل  اإىل  للو�ضول  اجلرمية  ومواجهة  الأمن  تعزيز  يف  الجتماعي 
بالبتكار والإبداع لزيادة القدرة ولتمكني اأجهزة ال�ضرطة من احلد من اجلرائم، 
بيان  مع  وا�ضتقرارها  اأمنها  للمجتمعات  يحفظ  ومبا  مرتكبيها،  ومالحقة 
املردود الإيجابي لالبتكار ودوره يف تطوير الأدوات والو�ضائل والأ�ضاليب الأمنية 

امل�ضتخدمة يف هذا ال�ضاأن.
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tSocial Media Platforms Contributions to 

Strengthening Security and Combatting Crime

إسهامات منصات التواصل االجتامعي

يف تعزيز األمن ومواجهة الجرمية

Social media platforms have become an issue of special interest 

for all community members and institutions, and day by day 

they became widely used as they are low-cost and easy to use. 

Social media platforms facilitated communication with people 

worldwide without the need for roaming the world, and they 

became indispensable for both people and institutions. They 

moreover provided a platform for exchange of opinions with 

other people and raising topics for discussion both locally and 

internationally which served as an opportunity for many to 

share their ideas, attitudes and express themselves without 

restrictions or boundaries. They moreover encouraged many 

people regardless of financial or social status to become part 

of social networking platforms. 

As a result, social media platforms have become a system 

involving a wide range of communication systems associated 

with computers and a vast array of data, information, ideas, 

thoughts, events and images. All the aforementioned had 

led to the increased role of social media platforms in society 

given their contribution to the massive increase of available 

information; their contribution to speedy transfer, receipt and 

storage of information; their contribution to the dissemination 

of current events in full and finally their contribution to 

display opinions of people all over the world on such events. 

Study deals with how such platforms can be innovatively 

utilized in enhancing security and crime prevention efforts 

with a view to maintaining stability within society. It also 

illustrates the positive outcome and role of innovation in 

upgrading security techniques and tools used in this arena. 
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 :ةــمقدم
وهي  ،هامة ةوجيزة ثالث مستجدات كوني نيةفي فترة زم يةعلى البشر تعاقبت

والنوعية في  الكميةوالتي أعقبها الطفرة  ،رعالمتسا رهاتطّوو لتقنياتظهور ا
، وكان من نتاج تلك المستجدات (1)عهااالتصاالت وتنّود وسائل ا تعّدوأخيًر ،المعلومات

نقل األخبار  قنوات أهّم داآلن أح تعّد لتياالجتماعي ا التواصل تظهور منصا
والتعليق ليس فقط على  ،قدوالن والحوار لنقاشاآلراء وا وإبداء ،األحداث يلوتفاص

 بلدان العالم. كافةالنطاق المحلي بل تمتد أطرافها لتغطي 
 

 واصلمن أشكال الت اجديًد منصات التواصل االجتماعي شكاًل متقّد وقد
ت إلى العالم من ثورة تكنولوجية أّد شهدهنتيجة لما  هاوتنوع تعددها مع (2)البشري

بادئ األمر في تخزين ونقل البيانات  يف همتالتي سا نياتظهور العديد من التق
أتاحت  ديدةوسائل ج دفي إيجا (3)نترنتإلا ةشبك تغاللثم تبع ذلك اس ،والمعلومات
 ،األخرى المجتمعات منالواحد وغيره  مجتمعداخل ال دبين األفرا لتواصلاالتصال وا

 عا يجري بالعالم لحظة بلحظة ومن االلتقاء والتعارف مّمع رفنت الجميع من التعومّك
 والسواترفي ذلك الحواجز  ينآخرين في بلدان بعيدة من خالل الفضاء الكوني متجاوز

 الجغرافية. الحدودو
                                                           

 دار – عمان – األردن –( مقارنة دراسة) لكترونياإل اإلعالم في المتعددة الوسائط – حسن ناجي عباس/ د (1)
 .49 ص – م2016 – األولى الطبعة – والتوزيع للنشر صفاء

 – م1999 – الدين عالء دار – دمشق – سوريا – الدولي اإلعالمي والتبادل العولمة – وآخر فلحوط صابر/ د (2)
 .8 ص

 المتحدة العربية اإلمارات دولة – الجديدة تصالاال لوسائل المصاحبة األمنية التحديات – الشهري اهلل عبد فايز/ د (3)
 .21 ص – م2003 – الحكمة دار – دبي –
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أفراد  فةالتواصل االجتماعي محل اهتمام كا منصات أصبحتضوء ذلك  وفي
في ظل كونها وسيلة  سيما بعد يوم زاد استخدامها ال اوًم، وياومؤسساته تمعاتالمج
 لما وكذلكفترة زمنية ممتدة.  وخاللويسر استخدامها  لةسهو معالتكاليف  ضةمنخف

والترحال إلى بلدان  نقلرف على آخرين دون الحاجة إلى بذل الجهد للتأتاحته من التع
فائقة وقدرة استيعابية  بسرعةالعالم بعضهم البعض  سكانالربط بين  اللأخرى من خ

أوجدته من  لما اوأيًض. (1)األفراد والمؤسسات ةمن حيا اا مهمًّجزًء تبات تىواسعة ح
المستوى  ىعل ءاآلخرين وطرح موضوعات للنقاش سوا عقدرة على تبادل اآلراء م

والتعبير  ،هاتهمالفرصة لعرض أفكارهم وتوّج يروهو ما أتاح للكث ،وليالد مالمحلي أ
فقراء أو  أم اءأغني كانواأع الكثير وسواء وهو ما شّج ،دون قيود أو حدود همعن ذات

 من العلماء أو من العامة على التواجد عبر تلك الوسائل بصورة أو بأخرى.
 

من  كونتت منظومةالتواصل االجتماعي بمثابة  منصاتسبق أصبحت  لما ونتيجة
 ةأنظم باسمالتي تعرف  اآلليةاالتصالية المرتبطة بالحواسب  األنظمة منمجموعة 

عبر تلك  ممتدواسع  يانك دوهو ما أدى إلى وجو ،(2)االتصال عبر الحواسيب
 اناتالبي هوتتزاحم في ،من األجناس واألطياف يدبالعد ويمتألالمنصات ال حدود له 

 .وأشكالها أنواعهاواألحداث والصور بكافة  األفكارو والمعلومات

                                                           
  - والتوزيع للنشر الفالح دار – الكويت –( لكترونيةاإل الصحافة) واإلعالم اإلنترنت – نصر محمد حسني/ د (1)

 .52 ص –م2003
 المؤتمر إلى قدمت دراسة – القاهرة – ع.م.ج –( واألدوات المفاهيم) لكترونيةاإل الصحافة – خليل محمود/ د (2)

 .4 ص – م2005 يونيو – القاهرة جامعة – اإلعالم بكلية عشر الحادي العلمي
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 تاللهااالجتماعي واح تواصلال منصاتعلى هذا األمر تعاظم دور  بترّت وقد
 جمإليه من زيادة هائلة في ح تأّدما  ظلسيما في  ال جتمعاتفي كافة الم اكبيًرا ًزحّي
في عمليات إرسال واستقبال المعلومات والبيانات  امهاوإسه ،المتاحة معلوماتال

 عدإدراكه من أنها ت ما تّم وفي ظّل ،(1)دجدي منوبثها  وتخزينهاواألحداث والصور 
 ريفوكذلك للتع ،وللتغلب على عمليات حجبها ،لسرعة نقل المعلومات علةفا وسيلة

أو إخفاء بعض مجرياتها والحوادث الجارية على حقيقتها ودون االنتقاص  األحداثب
ليس  واألحداث وقائعاألفراد حول تلك ال نظرلعرض وجهة  اوأيًض ،خرلسبب أو آل

 .واحدمن داخل مجتمع واحد بل من مجتمعات عدة في آن 
 

شبكة اإلنترنت وما بها من تلك المنصات في  وإلى ذلك، أصبح مستخدم اواستناًد
سائل االتصال المتسارعة للتطور التكنولوجي وتنوع و رةالوتي عسيما م تزايد مستمر ال

ظل تباين  فيالتواصل االجتماعي و منصات أتاحتهضوء ما  يوف ،نترنتالمرتبطة باإل
القبلية أو الطائفية أو  والنزاعاتلخالفات والصراعات وا إلقليميةالمصالح الدولية وا

 ،الدولية مأالتوتر سواء على المستويات اإلقليمية  ةوزياد ،القائمة روبوالح لعرقيةا
 والثورات والفتن القالقللها في إحداث  االدين ستاًر أخذتالجماعات التي  رغبةوكذلك 
سبق  ابدأ أصحاب المصلحة في كل م ،مواإلخالل باألمن والنظا السلطة إلى للوصول

تعد أداة  لكونها همومصالح همالمنصات لتحقيق مآرب تلك لبيانه في العمل على استغال
وكذلك إلحداث  ،المعلوماتفي مجال حرب البيانات و لهاإذا أحسن استغال اتأثيًر كثرأ

                                                           
 للنشر وفن فكر دار – القاهرة – ع.م.ج -( الفنية التجهيزات) لكترونياإل الصحفي اإلخراج – شفيق حسنين/ د (1)

 .14 ص – م2010 –والتوزيع
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 حقيقبها لت وكذلك المراد اإليقاع ،ما ضوعالتأثير والتوجيه للعقول المستهدفة حول مو
 ،مائهمفي والئهم وانت تأثيرلغرض ال جتمعاتأبناء الم لدىالتضليل والخداع العقلي 

وكذلك لجذب  ،نهمأوطا ستقراروا بأمنبأفعال وسلوكيات ضارة  يامإلى الق دفعهمول
 بالمجتمعات. ريبألفكارهم المغلوطة لنشر الفوضى والتخ مناصرينالمؤيدين وال

 
التواصل االجتماعي من  منصاتسمت به ما اّت قدرذلك يمكن القول بأنه وب وعلى

على أمن المجتمعات  ال خطًرأصبحت تشّك أخرى سلبياتمزايا إال أنه كانت لها 
التواصل  منصات إسهامات لتحديد لدراسةالبحث وا طلبا يتمّم ،(1)استقرارهاو
 .هعلى األمن واستقرار اظيؤدي إلى الحف بما ياألمن المجالفي  جتماعياال

 
االجتماعي تحظى بتواجد مجتمعي  لتواصلمن المعلوم أن منصات ا أنه كما

 ةفئات المجتمع من مختلف األعمار السنية والمستويات العلمي ةملحوظ يضّم كاف
 ما تّتسم به لىوالدرجات الثقافية، والميول واالتجاهات المتباينة. ويرجع هذا األمر إ

خصائص، من أبرزها: سهولة الولوج إليها وانخفاض تكلفة هذه المنصات من 
 شتراطاتوجود أّي قيود أو حواجز جغرافية أو مادية أو قانونية أو ا دموع تخدامها،اس

تمنع من استخدامها، وكذلك حرية التعبير وإبداء اآلراء وإجراء الحوارات والنقاشات 
العالم المختلفة عبر  ولم بدسواء داخل إقليم الدولة الواحد أ جناسمع مختلف األ

، وكان من نتاج ذلك انتقال الغالبية تلك المنصاتالفضاء الكوني الممتد من خالل 
                                                           

 – الوظيفي واالغتراب بالتمكين وعالقتها الحديثة والتقنيات البرامج تطبيقات واقع – جليغم بن سعد اهلل عبد/ د (1)
 .66- 63 ص – والتوزيع للنشر الجامعي الكتاب دار – األولى الطبعة – الرياض – السعودية العربية المملكة



 
 
 
 

 
 27   

إلى  الحقيقي لواقعالعظمى من أبناء المجتمعات نتيجة الستخدامهم تلك المنصات من ا
أشكال التواصل وسبله وطرقه،  يف عليةف ورةث حدوثاالفتراضي، وهو ما أّدى إلى 

ا ساهم كثيًرا في إحداث حراك ، مّمعليها والتعبير عن اآلراء تعليقونقل األحداث وال
للكشف واإلعالن الفوري عن كافة  ةمجتمعي غير مسبوق في كثير من الدول نتيج

المواقف واألحداث واألزمات، وبكافة تفصيلها وإيجابياتها وسلبياتها دون إخفاء أو 
تضليل أو خداع، وإبراز كافة الحقائق كاملة عنها، مّما أضفى صورة  ناراة، ودومو

 على تراضي،غير مسبوقة من الشفافية والوضوح ساهم في أحداثها هذا العالم االف
 ما كان يواجه هذا األمر من تحديات ومعوقات عدة في الواقع الحقيقي. سعك

 
اصل االجتماعي، وما أتاحته من لذلك، وفي ضوء ما وّفرته منصات التو ونتيجة

هاتهم أو مميزات عدة، بدأت العديد من المؤسسات وكذلك األفراد من خاللها بيان توّج
المختلفة أو عرض األحداث والتعليق عليها، وحّث الغير على  نشطتهممبادئهم أو أ

الذي  االنضمام إليهم، مستخدمين في ذلك أساليب اّتسمت باإلبداع واالبتكار أوتأييدهم 
 الم نتباهمن اإليجابيات، من أهمها: الترويج، وجذب اال عديدكان من شأنه تحقيق ال

رات كافة المتغّي ومواكبةن يقومون باإلعالن عنه، والداللة على القدرة، والتمّك
 دات، وكذلك التنافسية وتحقيق الريادة والسبق.والمستّج

 
 رمن أساليب ابتكاريه عب اثهاستحد ذلك يثور التساؤل في ضوء ما تّم أجل من

االجتماعي لتحقيق المكاسب أو األهداف أو التأييد أو التسويق سواء  لتواصلمنصات ا
للمنتجات المادية أم اآلراء واألفكار والعقائد عن مدى إمكانية االستفادة منها من خالل 
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المجتمعات  ق كافةفي مواجهة الجريمة، تلك اآلفة التي تؤّر ةريأساليب إبداعية وابتكا
ب الترويع د أمنها واستقرارها منذ بدء الخليقة. ليس ذلك فحسب، بل تسّبوتهّد

ساتها كما تشّكل هاجًسا أمنيًّا لدى كافة أفرادها ومؤّس ىف لدوالتخّو واالضطراب
باختالف أنماطها، وهو  لجرائممع ا لاألجهزة الشرطية، وبصفة خاصة المنوط بها التعام

سيما  ال ،عن أفضل السبل للوقاية من الجريمة ومكافحتها لبحثدائًما ااألمر الذي يستلزم 
منها، واعتماد  لمستحدثالجرائم، وظهور العديد من ا ماطفي ظل التطور المتسارع ألن

مرتكبيها على أحدث المخرجات التي أفرزتها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وهو 
التي باتت تواجه رجال الشرطة المكّلفين زاد من الصعوبات والتحديات  ذياألمر ال

 معها. املبمواجهة الجريمة ومرتكبيها، وأصبح يستلزم البحث عّما هو جديد للتع
 
صات التواصل نسوف تعنى هذه الدراسة بالبحث عن كيفية االستفادة من م لذا

 سم باالبتكاريّت هواألمن ومواجهة الجريمة للوصول إلى كل ما  زيزاالجتماعي في تع
ومالحقة  لجرائم،الحد من ا نواإلبداع لزيادة القدرة ولتمكين أجهزة الشرطة م

يحفظ للمجتمعات أمنها واستقرارها مع بيان المردود اإليجابي لالبتكار  وبمامرتكبيها، 
 األمنية المستخدمة في هذا الشأن. األساليبودوره في تطوير األدوات والوسائل و

 

 :الدراسة مشكلة
 

من الخطر المتزايد الناجم عن سوء  الحدفي كيفية  سةتلك الدرا شكلةم لتتمّث
 ،من بعض الدول أو األفراد أو الجماعات االجتماعي التواصل لمنصاتاالستخدام 
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واألخبار الكاذبة والبيانات  المضللةنشر أفكارها  المنصاتأتاحت لها تلك  والتي
لدفعهم  اتبالمجتمع الشبابسيما  وال ،رادالمغلوطة بهدف التأثير على األف لوماتوالمع

سواء على  اربسلوكيات من شأنها اإلخالل باألمن واالستقر داءإلى القيام بأفعال أو االقت
م والئهم وانتمائهم ألوطانهم أو حثّه إضعاف مالمحلي أ مأ اإلقليمي مأالدولي  مستوىال

 .األمنللسالم و ضةعلى االنضمام لجماعات مناه
 

بعد يوم  ايوًم يتعاظمالتواصل االجتماعي  منصاتمن  لحادثالخطر ا أّن شك وال
واالقتصادية والعسكرية  ةفي المصالح السياسي الختالفاتا رةفي ظل زيادة وتي

والفتن والثورات  اتالصراع لزيادةوكذلك نتيجة  ،واألمنية بين العديد من بلدان العالم
 نتيجة للعديد من العوامل االجتماعية والبيئية واالقتصادية. (1)نفي بعض البلدا

 
 ادةواالستف ااستغالله جبإيجابية ي جوانبلتلك المنصات  إلى ذلك فإّن وإضافة

ا يستوجب مّم ى،ما زال في مراحله األول يوهو األمر الذ ،منها في المجال األمني
والدراسة لتحقيق اإلسهام الفاعل لتلك المنصات في مجاالت  االهتماممن  لمزيدا ءإعطا

  .العمل األمني المختلفة
 

منصات التواصل االجتماعي من  ليهإ أّدتتتمّثل مشكلة تلك الدراسة فيما  كما
الغالبية العظمى من فئات المجتمع على اختالف أعمارهم السنية، ودرجات  اباجتذ

                                                           
 – القاهرة – ع.م.ج –( الثورات في االجتماعي التواصل وسائل دور) االفتراضية الثورة – عجب نسرين/ أ (1)

 .13 ص – م2016 – والتوزيع للنشر العربي – األولى الطبعة
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سمت به من مزايا عدة في ضوء ما اّت ا،كرية إليهثقافتهم ومعرفتهم وانتماءاتهم الف
 كالدائم لقطاع كبير من تل بهساعدت كثيًرا على هذا األمر، وهو ما نجم عنه الوجود ش

الفئات على تلك المواقع لغرض عرض أحدث األخبار والحوادث والمتغيرات 
سياسية أو أو ال اعيةوالمستجدات، وكذلك أبرز الجرائم والقضايا األمنية أو االجتم

والتي في  ،ذات الصلة بها لتعليقاتل ستعراضوغيرها. مع البيان واال تصادية،االق
بهدف التأثير على الرأي  ابهالدى أصح قائديالغالب ما ترتبط بالمكّون الفكري أو الع

الدولي في الوقت الحالي من تنافسية شديدة  معوتوجيهه في ظل ما يعيشه المجت ،العام
 لها. رينتسعى أطرافها إلى استقطاب المؤيدين والمناص

 

 الجتماعيأنه وبالرغم مّما سبق، وما ساهمت فيه وأوجدته منصات التواصل ا إال
من مساحة شاسعة غير محدودة بنطاق مكاني أو زماني وحرية شبه مطلقة في عرض 

ن األفعال والسلوكيات، وطرح التساؤالت والتعريف بمواطن وبيا والتعليقاتاآلراء 
المواقع بأساليب وطرق إبداعية لغرض  لكاالستفادة من ت فإّن ،الخطورة في أمور عدة

 المطلوب. حوعلى الن آلنق حتى ايها لم يتحّقمواجهة الجريمة بشّق

 
 :ةالدراس أهمية

 
 :في اآلتي لدراسةأهمية تلك ا لتتمّث
 أهم حدىإ ولكونها ،اعيالتواصل االجتم منصاتعليه  حتما أصب بيان 

 في لتأثيراألكثر فاعلية في ا األدوات مناالجتماعي الجديد  اإلعالمصور 
 .هموقرارات همواستجابات المستهدفين بها اتجاهات
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 المشاركة  وروتعزيز ص فعيلفي ت جتماعيالتواصل اال منصاتدور  إبراز
حول  راءاآل وإبداءبين فئات المجتمع المختلفة للحوار والنقاش  مجتمعيةال

 .ةالمتباين واألحداث القضاياالموضوعات و
 على العقول واالتجاهات  ثيراالجتماعي من تأ صلالتوا منصاتما ل إيضاح

 ما. أيلجماعة أو ر ةاالستمال قيقتح غرضل
 مني.استعراض إسهامات منصات التواصل االجتماعي في المجال األ 

  تحقيق االستفادة بشكل أمثل من منصات التواصل االجتماعي من خالل إيجاد
سم باإلبداع واالبتكار عبر تلك المواقع، تسهم في الوقاية وتطبيق أساليب تّت

والمكافحة للجريمة، مّما يعزز من ثقة أفراد المجتمع في أجهزة الشرطة، 
 ق المزيد من األمن واالستقرار.ويحّق

 وصول رات والطاقات البشرية العاملة باألجهزة الشرطية لغرض التحفيز القد
التي يمكن تطبيقها عبر منصات التواصل  ةإلى أفضل الوسائل االبتكاري

االجتماعي من أجل تحقيق مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على األمن من مخاطر 
 الجريمة.

  مستخدمي منصات الوصول إلى المزيد من الترابط والتواصل المجتمعي بين
التواصل االجتماعي من الجمهور وأجهزة الشرطة المعنية بالوقاية ومكافحة 

 الجريمة، مّما يعّزز من جهود الشرطة لمواجهة الجريمة.
 

 :الدراسة أهداف
 

 :اآلتيالدراسة في  هذهأهداف  لتتمّث
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 التواصل االجتماعي من تأثيرات على الفكر والسلوك. منصاتما تحدثه  بيان .1
 واالستقرار. منعلى األ ماعياالجت التواصل منصاتمخاطر  إبراز .2
طرح إسهامات منصات التواصل االجتماعي في المجال األمني باعتبارها  .3

وكذلك  ،وسيلة فاعلة في التخاطب والحوار والنقاش مع أفراد المجتمع
فق مع متطلبات األمن واالستقرار وبما يّت ،إلحداث التوجيه الفكري والسلوكي

 بالمجتمع.

 إيضاح الدور الحالي لمنصات التواصل االجتماعي في مواجهة الجريمة. .4

إبراز أهمية االبتكار ودوره من خالل منصات التواصل االجتماعي في  .5
 مواجهة الجريمة.

إيضاح المقترحات والحلول المساعدة لالبتكار من خالل منصات التواصل  .6
 االجتماعي في مواجهة الجريمة.

 
 :راسةالد تساؤالت

 
 :تيالدراسة في اآل هذهالتساؤالت في  لتتمّث

 ؟االجتماعي تواصلال منصات مهو مفهو ما .1
 ؟جتماعياال لتواصلا منصاتهو الواقع الحالي الستخدام  ما .2
 ؟تماعياالج اصلالتو منصاتبها  تستخدمالتي  لمجاالتهي ا ما .3
 ؟منصات التواصل االجتماعي مهي المخاطر الحادثة والمتوقعة من استخدا ما .4
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التواصل  منصات استخدام سوءمن  ةزة للمخاطر الناجمالمعّز لعواملهي ا ما .5
 ؟األمنية يةمن الناح تماعياالج

 ؟واصل االجتماعي في المجال األمنيما هي إسهامات منصات الت .6

 ما هو الدور الحالي لمنصات التواصل االجتماعي في مواجهة الجريمة؟ .7

استغالل منصات التواصل االجتماعي لالبتكار في مواجهة كيف يمكن  .8
 الجريمة؟

 

 :الدراسة منهج
 

وذلك من  ،يتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلعداد هذه الدراسة سوف
وسبب التوسع في  ،التواصل االجتماعي منصات لمفهومالبيان الوصفي والتحليل  لخال

على  خاطرهاوكذلك م ،في المجتمعات المختلفة ثيراتمن تأ هوما تحدث ،ستخدامهاا
في تعزيز األمن  امنه ستفادةكيفية اال وبيان ،بة لذلكاالستقرار والعوامل المسّباألمن و
كيفية استغالل تلك  اوأخيًرالحالي لها في مواجهة الجريمة،  والدور ،بالمجتمع

 والبحوثورد بالدراسات  اوذلك من خالل مفي مواجهة الجريمة، المنصات لالبتكار 
 .المجالذات الصلة بهذا  واألمنيةالعلمية 

 

 :لدراسةا تقسيمات
 

 :على النحو التالي اسةتقسيم هذه الدر ميت سوف
  .التواصل االجتماعي منصات: بيان مفهوم أواًل
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 .التواصل االجتماعي منصاتالستخدام  الي: الواقع الحاثانًي
 .التواصل االجتماعي منصات: المجاالت التي تستخدم بها اثالًث

 .التواصل االجتماعي منصاتعة من استخدام : المخاطر الحادثة والمتوّقارابًع
 .التواصل االجتماعي منصاتمستخدمي  انتهاكات: اخامًس
 منصات استخدام سوءعن  الناجمةالمعززة لتزايد المخاطر  العوامل: اسادًس

 .عيالتواصل االجتما
 .ياألمن المجالمنصات التواصل االجتماعي في  إسهامات: اسابًع
 : إشكاليات مواجهة الجريمة.اثامًن
 : صعوبات الوقاية من الجريمة.اتاسًع

 : تحديات مكافحة الجريمة.اعاشًر
في االبتكار لمواجهة  عياالستفادة من منصات التواصل االجتما كيفية: حادي عشر

 الجريمة.
 مفهوم االبتكار واإلبداع، وأهميته في مواجهة الجريمة.: عشر اثنا

 الجريمة. هةالتواصل االجتماعي في مواج منصات: الواقع الحالي الستخدام ثالث عشر
 .الجريمة واجهةالتواصل االجتماعي لم منصاترابع عشر: سبل االستفادة من 

 .الدراسة الميدانية - :خامس عشر
 .الخاتمة
 .النتائج

  .التوصيات
 .المراجع
 .المرفقات
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 االولالفصل 
 واقع منصات التواصل االجتماعي

  

 تمهيد
سووف نتناول في هذا الفصل بيان واقع منصات التواصل االجتماعي وذلك في 
مبحثين : يتناول االول منهما : ماهيه منصات التواصل االجتماعي ومجاالت 

الحالية والعوامل  االجتماعياستخدمها وفي الثاني : بيان مخاطر منصات التواصل 
 المعززة لتزايدها في المستقبل.

 

 

 تمهيد
في هذا المبحث بيان مفهوم منصات التواصل االجتماعي بالمطلب  نتناولسوف 

اول والواقع الحالي الستخدامها في المطلب الثاني والمجاالت التي تستخدم بها منصات 
 في المطلب الثالث. االجتماعيالتواصل 

 

 تماعياالج واصلالت منصاتمفهوم  انبي: المطلب االول
 

والتي  ،(1)االبشري حديًث لعقلل إليه اما توّص حدثتكنولوجيا التقنيات من أ تعتبر
من أهمها  شبكة اإلنترنت وما نجم عنها من وسائل وأدوات تقنية متعددة يعّد ابينه نم

                                                           
 – والتوزيع للنشر المسيلة دار – األولى الطبعة – الكويت – التكنولوجي الذكاء – وآخر العنزي مرزوق/ د (1)

 .57 ص – م2017
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، وقد أشار هاالمفاهيم التي طرحت بشأن تعددتوالتي  ،جتماعياال التواصلمنصات 
 ترونيةالشبكات اإللكمنظومة االجتماعي يقصد بها " التواصل منصاتإلى أن  بعضال

 نظامربطه من خالل  ومن ثّم ،التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به
 ،لديهم نفس االهتمامات والهوايات التي لديه آخرين اءاجتماعي إلكتروني مع أعض

 .(1)"عارفمع أصدقائه في الحوار وزيادة الت كولغرض التشار
 

مجموعة من " هامنصات التواصل االجتماعي بأن خرف البعض اآلحين عّر في
الة التي تسهم في تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المواقع اإللكترونية الفّع

ا مّم ،القدامى من االتصال ببعضهم البعض ءن األصدقاكما تمّك ،واألصدقاء لمعارفا
 .(2)" همالعالقات االجتماعية بين توطيديؤدي إلى 

 

تركيبة اجتماعية " االجتماعي هيمنصات التواصل  إلى أّن آخرون وأشار
 العالقاتأفراد أو جماعات أو مؤسسات لغرض تشجيع  لصناعتها من قب تتّم يةلكترونإ
صل ت وقد ،جنسية دولة حملزيادة االنتماء لشركة ما أو  ضفريق معين أو لغر ينب

 .(3)"المختلفةفي مجاالت الحياة  اهذه العالقات لدرجات أكثر عمًق
                                                           

 الوعي تنمية على االجتماعي التواصل مواقع تأثير - الهدى نور : وشعوبيذةواألستا  مريم ال: غزاألستاذة (1)
 سمق - واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية - ورقلة – مرباح قاصدي جامعة - الجامعيين الطلبة لدى السياسي

 . 30ص  – واالتصال اإلعالم علومشعبة  –اإلنسانية العلوم
 - االجتماعية العالقات على اإللكترونية التواصل شبكات استخدام أثر - الشهري شعشوع بنت ن: حنااألستاذة (2)

 لمملكةا - بجدة العزيز عبد الملك جامعة طالبات من عينة على ميدانية راسةد -"نموذجا وتويتر بوك لفيسا"
 االجتماعية والخدمة االجتماع قسم - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - العزيز عبد الملك جامعة -السعودية العربية

 .78ص – ه١٤٣٤ -ه١٤٣٣ -
دار  -جمهورية مصر العربية  –نترنت لكترونية عبر شبكة اإلالمراقبة اإل –محمد موسى  ى: مصطفالدكتور (3)

 . 44ص  –م 2003 – قوميةوالوثائق ال بالكت
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صفحة  على يةمواقع الشبكات االجتماعمن قبل البعض بأنها " فهاتعري تّم اوأخيًر
في هذه الشبكة االجتماعية  المشتركينالنشط بين  تفاعلل الأن تسّه يمكنالويب التي 

والمشاركة  االهتماموبهدف توفير مختلف وسائل  ،نترنتاإل علىالموجودة بالفعل 
من خالل المراسلة الفورية  عضالتفاعل بين األعضاء بعضهم الب على المساعدة

 .(1)"الصورو تومجموعات النقاش والمدونا تالملفا وتبادل ،والدردشة يديووالف
 

التواصل االجتماعي هي  اتمنص التعريفات السابقة يمكن القول بأّن ومن
 األفرادبين  فكريوالتواصل ال المجموعة األدوات اإللكترونية التي تتيح االتص"

نترنت حول العديد من اإل كةوالجماعات في مختلف بلدان العالم من خالل شب
 ".القديمة والمعاصرة والقضايا موضوعاتال
 

 االجتماعي لالتواص اتمنّصالواقع الحالي الستخدام : المطلب الثاني
 

بحلول عام  نسمة( مليارات 8سيصبح ) معدد سكان العال عات إلى أّنالتوّق تشير
شبكة اإلنترنت ومنصات  خدميمن مست يكونون( مليارات س3م من بينهم )2026

الرقمي من تطور كبير خالل  لعالما شهده نتيجة لما وذلك، (2)بها الموجودةالتواصل 
التواصل  منصاتنسبة استخدام  زيادةفي  ساهم األمر الذي ،الماضيةالقليلة  اتالسنو

                                                           
تحليلية لخصائص وسمات  رؤيةنترنت "على شبكة اإل لفكريا بالخطا –فايز عبد اهلل الشهري : الدكتور (1)

 .56ص  –هجرية  1429 –الملك سعود  جامعة – ضالريا -السعودية  لعربيةا ملكةالم -"ترونيلكاإل رفالتط
 – عمان – األردن –( اآلفاق – االستعالمات – المفهوم) واإلعالم لالتصال الجديدة التكنولوجيا – دليو فضيل/ د (2)

 .149 ص -م2010 – األولى الطبعة – والتوزيع للنشر الثقافة دار
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الصادرة بشأن التعريف بمدى  اتوالدراس اإلحصاءات هإلي تشيرلما  اوفًق االجتماعي
 األفرادو توقيام العديد من المؤسسا ،الجتماعيالتواصل ا لمنصاتواالستخدام  اإلقبال
 .دامهاباستخ
 

 قدالتواصل االجتماعي  منصاتعدد مستخدمي  ّنأ اءاتالبعض من اإلحص نوتبّي
 حول العالم، وقد تزامن ذلك مع االنتشار صمليار شخ 2.5ما يزيد عن  إلىقفز 

 ،جهاز مليار 1.9تم شحنه منها حتى اآلن  ماالتي وصل عدد  الذكيةللهواتف  الكبير
 .اللوحية وأجهزة الحاسوب األجهزةعلى  ةعالو ذلكو

 
مليار  1.15مجموع مستخدمي فيسبوك حاجز الـ ىتخّطسبيل المثال  وعلى

 اصلالتو اقعمليون مستخدم يستخدمون مو 751هناك  إلى أّن باإلضافة مستخدم فعَّال،
إلى  ويترت يمجموع مستخدم وصل وكذلكالمحمولة.  هزةاألج طريق عن األخرى

يستخدمونه بواسطة أجهزتهم  المستخدمين من( %60) ستخدم،مليون م 500أكثر من 
 . ميةيو ةريدتغمليون  400يصل إلى  اليومية متوسط عدد التغريدات المحمولة، كما أّن

 

استخدام منصات التواصل  يدول منطقة الشرق األوسط ف اإلمارات رتتصّد وقد
( في األردن 39.2( مقابل، )%41بلغت )% شارانت نسبة لةمسّج" فيسبوك" االجتماع

 ،ابيًّالثالثة عر مرتبةلبنان التي جاءت في ال في( %35.2ونحو ) ا،ثانًيت حّل التي
 .الذي أصدرته كلية دبي الحكومية اعياإلعالم االجتم تقرير ببحس
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 اصلالتو منصة خدميمست ادأعد من( 31اإلمارات على )% واستحوذت
مستخدم وفق تقرير  يونمل 11البالغ عددهم نحو  يجدول الخل في" فيسبوك" االجتماعي

 .سبق أن أصدرته كلية دبي الحكومية
 

الين الفّع ينأعداد المستخدم أّن ”stats.ae“ حصاءاتموقع اإلمارات لإل وكشف
 ،ستخدممليون م 3,6نحو  لغتفيسبوك في الدولة ب ماعياالجت التواصل منصة لىع

 .اتقريًب( 61)% إلى لتصل نسبة انتشار الموقع بين مستخدمي اإلنترنت في الدولة
 

 ماراتاإل في" تويترالتواصل االجتماعي "  منصةبلغ عدد مستخدمي  المقابل، وفي
ا يوميًّ ةتغريدمليون ألف  2,5نحو ماراتلت اإل، وسّجالألف مستخدم فّع 363 نحو

 العددبلغ متوسط  فيما ألخيرة،ا ترةالف خالل” تويتر“االجتماعي  التواصل منصةعبر 
 . األًف 244اليومي للمغردين نحو 

 
 ، أّن”قمة الحكومات الخليجية للتواصل االجتماعي“المشاركون في  دأّك وقد

 منصاتحيث التواصل الحكومي عبر  نمجلس التعاون م ولد رتتصّد اإلمارات
 لمحليةالجهات الحكومية ا من( %60ع )حيث تتمّت االجتماعية، التواصل

 اصةخوبي، ـل االجتماعـمنصات التواص ىـعل قوي ورـواالتحادية بحض
 .”رتويت”و ”فيسبوك“الـ
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 تيوال ،بوك الفيس منصة دميعدد مستخ إلى أّن لصددأشار البعض في هذا ا وقد
طالب في  اسهأّس تيوال ،نترنتاإلاالجتماعية على شبكة  نصاتمن أشهر الم تعّد

 .(1)مليون مستخدم 75قد تجاوز الـ  م0420عام  رفردها ةجامع
 

المؤسسات العاملة في مجال  إحدىالصادرة عن  حصاءاتاإل وضحتأ كما
حيث  ،إجماليالعالم بشكل  اطقنترنت في كل منعدد مستخدمي اإل تفاعالتقنيات ار

 ،العالم سكان( من 35يقارب نسبة )% ما وهو ،مليار مستخدم 2.5ر اليوم بنحو يقّد
 نترنت.مليون مستخدم لشبكة اإل 150تبلغ  هناك زيادة سنوية كما أّن
 

مليار  3 هناك الدولي لالتصاالت إلى أّن تحادتقديرات اال تحين أشار في
 .امستخدم لإلنترنت تقريًب

 
 مناطقفي بعض  نترنتاستخدام اإل نسبإلى وصول  ديراتأشارت تلك التق وقد

 في أمريكا الشمالية. لكما هو الحا ،(80ت حاجز )%قياسية تخّط تالعالم إلى مستويا
 

منصات ووسائل التواصل  أّن التقديرات لكنت تبّي اهذا الصدد أيًض وفي
 ستخدممليون م 135 ضافةل في إيتمّث ابيًرك اموًّقت معدالت استخدامها ناالجتماعي حّق

 .اسنويًّ اتقريًب

                                                           
مواقع التواصل االجتماعي  وردراسة في د –وسائل االتصال الجديدة واألمن القومي  –بعزير  راهيمإب :الدكتور (1)

 . 34ص  –م 2014 –األول  دالعد –ستراتيجيا امجلة  – لالدو ارفي زعزعة أمن واستقر
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تستحوذ على أكبر نسب لمستخدمي  يالمناطق الت أّن قديراتنت تلك التبّي وقد
 تواصلوسائل ال ميلمستخد نتشارا نسبأعلى  لكنترنت هي نفسها التي تمتاإل

تليها  ،(56الشمالية في المرتبة األولى بنسبة )% ريكاحيث تأتي منطقة أم ،ياالجتماع
 (.24بـ )% تاسعمنطقة الشرطة األوسط المركز ال بينما تحتّل ،(44بنسبة )% وباأور

 

 يقارببلوغ عدد مستخدمي الفيس بوك ما  ءاتنت تلك اإلحصاهذا السياق بّي وفي
 في المرتبة التالية له. تيالواتس آب يأ قتطبي وأّن ،مليون مستخدم 1184
 

أصبحت  تماعيالتواصل االج منصات في هذا السياق أّن بعضأوضح ال وقد
لت في سّج فقد ،نترنتخيرة صاحبة السيادة على شبكة اإلالخمس األ عوامخالل األ

 مالوسائل أ همستخدمي هذ دمن حيث أعدا واءس القياسيةزمن وجيز العديد من األرقام 
االنتشار السريع  بسب هؤالء أّن حوقد أوض ،قتهمن حيث العائد المادي الهائل الذي حّق

 امنه ة،سم به من مزايا عديرجع إلى ما تّت (1)التواصل االجتماعي منصاتالستخدام 
، وسيلة للترفيه وللثقافة والمعرفةذاته وفي الوقت  ،أيوسيلة للتعبير عن الر تعّدها ّنأ

وتعتبر كذلك  ،ستخدامهايشجع العديد على ا اعليه عيةاالجتما قابةغياب الر كما أّن
 وإمكانية الحوار والنقاش االجتماعاتوملتقى دائم للمشاركة في  ،البديل عالملإل داةكأ

 .(2)وتبادل اآلراء حولها بحرية تامة
                                                           

 للنشر العربي – األولى الطبعة – القاهرة – ع.م.ج  - االجتماعي التواصل مواقع حروب – خليفة إيهاب/ أ (1)
 .11 ص – م 2016 –والتوزيع

نترنت في تجنيد شبكة اإل ستخداماتال تحليلية"رؤية  لكترونياإلالتطرف  –عبد اهلل الشهري  فايز: الدكتور (2)
 4: 1في الفترة من  ياضالوطني المنعقد في الر نواألم معلوماتعلمية مقدمة لمؤتمر تقنية ال قةور-"األتباع

 .55ص  –م 12/2007/
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التواصل االجتماعي  منصات أّن التقديرات واإلحصاءات لكمن ت ضحويّت
ليس على المستوى المحلي  فرادالعديد من األ نفي التواصل بي محوريةأصبحت أداة 

 فيفي تزايد مستمر  منصاتتلك ال مستخدميعدد  وأّن ،فقط بل على المستوى العالمي
األفكار  طرحعلى  القدرةوفي  ،واالتصال (1)في االستخدام ولةرته من سهضوء ما وّف

 محددة. قيتاتوبدون تو دواآلراء دون قيو
 

 تماعيالتواصل االج منصاتلمجاالت التي تستخدم بها ا : المطلب الثالث
 

 ،استخدامها في العديد من المجاالت إمكانيةالتواصل االجتماعي  اتمنّص أتاحت
 :ال الحصر ما يلي العلى سبيل المث نهاوم

 
 حول  ذلكوك ،نترنتطرحها على شبكة اإل التي يتّم رالرأي في األمو إبداء

يكون ذلك بدافع  دوق ،المختلفة الممن بلدان الع بقعة بأّي الحادثةوالوقائع  حداثاأل
مشروع وبصبغة موضوعية أو لغرض التأثير في الرأي العام وتكوينه وبلورته 

 .(2)وتوجيهه
 على المستوى  عارفعلى المزيد من األصدقاء لغرض توسيع دائرة الم فالتعّر

البحثية والعلمية في مجاالت  هتماماتلغرض اال مالشخصي سواء بصفة عامة أ

                                                           
 .19 ص - السابق المرجع – خليفة إيهاب/ أ (1)
 – ع.م.ج –( اإلنترنت على اإلسالمية للمواقع دراسة) اإللكتروني اإلسالمي اإلعالم – الجنابي هادي حردان/ د (2)

 .51 ص – م2015 – والتوزيع للنشر العربي – األولى الطبعة –القاهرة
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أو  نيةأو اجتماعية أو سياسية أو دي ديةاقتصا تكان اوأيًّ ،العلم والبحث المختلفة
 .(1)الحديثة المتصلة بعلم المعلومات تجاهاتباال اوأيًض ،بيئية

 المعيشةتم  الذينأو  الدراسةسنوات  لالقدامى خال الزمالءعن األصدقاء و البحث 
ما يجمع بين  وءواحدة قبل االنتقال لمناطق أخرى في ض كنيةمعهم في بيئة س

خالل فترات التعايش بالمدرسة أو بالمحيط السكني  دةهؤالء من صداقة ومو
 الواحد.

 اآلخرين ءعلى آرا رففكرة أو رأي حول موضوع ما لغرض التع طرح 
 .هاأو المعارضين ل المؤيدينوللوقوف على عدد  ،بشأنها همواتجاهات

 بعد  موقوعها أ ورف سواءتفصيالت الوقائع واألحداث المختلفة التي تقع  عرض
 .لها طةالملتق وهاتمن خالل الصور والفيدي لكوذ ،ترة وجيزةفذلك ب

 اقعةما أو و مؤسسةلة والمغلوطة حول دولة ما أو الشائعات واألفكار المضّل بّث 
 ن.أو حدث معّي

 إحدى القضايا أو األحداث لغرض  بشأن لتحليالتعلومات أو االبيانات والم بّث
لدى مجتمع ما بصفة  أوالفئة المستهدفة بها  ىتأثير إيجابي أو سلبي لد إحداث
 عامة.

 المشكالت أو القضايا  إحدىنتائج الدراسات واألبحاث ذات الصلة ب عرض
 أو الدولية. قليميةأو اإل حليةاالقتصادية أو االجتماعية أو األمنية أو البيئية الم

 ما. لةبالنسبة لقضية أو مشك لمجتمععلى اتجاهات وميول فئات ا فالتعّر 
                                                           

 والتوزيع للنشر صفاء دار – عمان – األردن – المعلومات علم في حديثة اتجاهات – الهادي عبد فتحي محمد/ د (1)
 .84 ص – م2017 ،األولى الطبعة –
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 والظواهر الجغرافية والمجتمعية  لحضاراتلنشأة المجتمعات وا اريخيالت السرد
 المختلفة.

 محددة أو إلحدى الجماعات  نظرإلى وجهة  نضماملال ماعاتاألفراد أو الج تجنيد
 محددة. فلغرض تحقيق أهدا

 ليبأو أسا مناهجعلى كيفية التعرف والتصنيع واالستخدام سواء ل ريبوالتد التعليم 
 لحصوللغرض التعريف بالمواد الخطرة وكيفية استغاللها في ا معلمية محددة أ
بيان كيفية و  ،استخدامها كيفيةعلى  تدريبمع ال ،أو مدمرة متفجرةعلى مركبات 

 تخزينها. الحصول عليها من أماكن بيعها أو
 واد الالزمة سواء ألغراض الخير األموال والم لىالحصول ع ةأساليب كيفي بيان

 .(1)عم الجمعيات اإلرهابية والمنحرفةد غرضل مأ
 

 :م2015نتائج التقرير األول لقمة رواد التواصل االجتماعي العرب بالعام  أهّم
 

  :منصات التواصل االجتماعي حولاإليجابية  االنطباعات
 التواصل االجتماعي جعلت العالم أصغر،  منصات المستخدمون بأّن يرى

الجغرافية  افاتوذلك بربط الناس مع بعضهم البعض بالرغم من المس
 والفروق الثقافية التي قد تفصل بينهم.

                                                           
 –القاهرة  –االتصال، المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية  جياتكنولو –: شريف درويش اللبان الدكتور (1)

 .18 ص –م 2000 –المصرية اللبنانية  الدار



 
 
 
 

 الفصل األول : واقع منصات التواصل االجتماعي

 
 45   

 التواصل االجتماعي  منصاتبأن " مستخدمين 5من بين كل  ثنانا ويعتقد
وسائل التواصل " وبأّن ،م البعض"في تسهيل اتصال الناس ببعضه العبت دوًر

 .رت العالم الذي نعرفه"جتماعي غّياال
 ل التواصل بين التواصل االجتماعي على أنها أداة تسّه منصاتإلى  ينظر

 الناس.
 السبب الرئيسي الستخدام منصات التواصل  ناسالتواصل مع ال يعتبر

 االجتماعي.
 آب الوسيلة األكثر تفضياًل في العالم العربي. واتس 

 

بت منصات التواصل لع
في تسهيل  ااالجتماعي دوًر

 .اتصال الناس ببعضهم البعض

81% 

منصات  التواصل 
االجتماعي لديها تأثير 
 .إيجابي على المجتمع

61% 

رت منصات التواصل غّي
 .االجتماعي العالم الذي نعرفه

79% 

العديد من  أعتقد أّن
منصات التواصل 

 .االجتماعي ذات صلة بي

58% 

تساهم منصات التواصل 
االجتماعي في تقريب الناس 

 .من بعضهم البعض

70% 

جعلتني منصات التواصل 
ا أكثر االجتماعي شخًص

 .سعادة

57% 
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أنا حريص على متابعة آخر 
األخبار على منصات التواصل 

 .االجتماعي

67% 

أن يكون لديك ملف 
شخصي على منصة أو 

أكثر من منصات 
التواصل االجتماعي أمر 

 .ضروري هذه األيام

57% 

ع منصات التواصل تشّج
االجتماعي الناس على اإلبداع 
واالبتكار في طرح ومناقشة 

 .أفكارهم

66% 

ل منصات التواصل تشّك
االجتماعي قناة تواصل 

الة بين الحكومة فّع
 .والناس

52% 

االجتماعي منصات التواصل 
لديها تأثير كبير على نجاح 

 .الشركات

66% 
أنا أثق في منصات 
 .التواصل االجتماعي

44% 

منصات التواصل  أحدثت
في  اا كليًّاالجتماعي تغييًر
 .حياتي

63% 

تساعد منصات التواصل 
االجتماعي على الحفاظ 

 .على عاداتنا وتقاليدنا

41% 

من السهل العثور على وظيفة 
استخدام منصات مناسبة عند 

التواصل االجتماعي بدال من 
 .استخدام الوسائل التقليدية

62%   
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  :التواصل االجتماعي منصات حول السلبية االنطباعات
مستخدمين يعتقدون بأن  5ثنين فقط من بين كل ا على الجانب السلبي فإّن اأّم

"لديهم  أّنوحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا"، التواصل االجتماعي تساعد على ال منصات"
 ."االجتماعي التواصل منصاتثقة في 

 
 التواصل االجتماعي  منصات استخدامات

مستخدمتين للتواصل االجتماعي في الدول  منصتينفيسبوك وواتس آب أكثر  كان
 دول 10ا في التواصل االجتماعي األكثر استخداًم منصة وكالعربية، حيث كان فيس ب

وفلسطين والعراق واليمن  ردنعربية )اإلمارات العربية المتحدة وقطر وُعمان واأل
تواصل ال منصةوالمغرب(، ومن جهة أخرى، فقد كان واتس آب  صروليبيا وم

في باقي الدول )السعودية والكويت والبحرين وسوريا  ااالجتماعي األكثر استخداًم
تواصل ال منصةكان فيس بوك  قدل .ولبنان والسودان والجزائر ومصر والمغرب(

و  %87يليه واتس آب ) ،في جميع أنحاء العالم العربي ااالجتماعي األكثر استخداًم
 على التوالي(. 84%
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 تمهيد

في هذا المبحث المخاطر الناجمة والمتوقعة من استخدام منصات  نتناولسوف 
التواصل االجتماعي وانتهاكات مستخدميها والعوامل المعززة لتزايدها في ضوء 

 هدها واقع العالم الحقيقي واالفتراضي.شالمتغيرات والمستجدات التي ي

 
 التواصلاستخدام منصات  من عةّقوالمتو الناجمةالمخاطر : المطلب االول

 الجتماعيا
 

من  ديدى إلى تحقيق العمنصات التواصل االجتماعي قد أّد تخداماس أّن شك ال
التعرف  :ال الحصر لمثالومنها على سبيل ا ،الجوانب الحياتية من ثيرك فياإليجابيات 

أكثر شفافية لغرض  بصورةاألزمات واألحداث المفاجئة  ععلى كيفية التعامل م
وكذلك تعزيز  ،ومن ثم العمل على تالفيها مستقباًل ،على أوجه القصور الوقوف

 طباعاتان علىالتعرف  اوأيًض ،ساتهالمجتمع مع مؤس أبناءبين  معيالتواصل المجت
أو  اإلعدادموضع االعتبار عند التخطيط أو  لوضعها وتوقعاتهم الجمهور ياجاتواحت

 ىعل تعرففي ال اأيًضو ،ات المختلفةالتنفيذ إلحدى المشروعات أو عند تقديم الخدم
االجتماعية  حياةإثراء ال غرضمعهم ل واآلراء ألفكاراألصدقاء لتبادل ا من يدالمز
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 رفي تطوير ونماء الفك اهمةالمس األطروحاتالرؤى و نجديد م هووالفكرية بكل ما 
 .(1)والمجتمع

 
 فإّن تالتواصل االجتماعي من إيجابيا منصاتكان ل ماوبقدر  ،خرآجانب  وعلى

أو التوقع بزيادة  التنبؤمع  رالمخاط نقد شكل البعض م هاأوضح أن استخدام الواقع
من أمثلة تلك المخاطر  يعّدو ،احًقيرد ذكرها ال لتيتلك المخاطر للعديد من العوامل ا

 :ما يلي
 

 :ساتهامؤّسوأهدافها و ولةالزائف عن قيم الد النطباعا خلق
من  عديدوالمراقبة لل رصدهذا األمر من خالل ما أوضحته عمليات ال ويتحقق

ثورات " ليهسيما في الفترة التي أعقبت ما أطلق ع ال ،التواصل االجتماعي منصات
 الستقراروعدم ا ،وما صاحبها من مظاهر لالنقالب األمني ،"الربيع العربي

 الثورات. تلكشهدت  تيال اتبالمجتمع
 
 :الشرطية والعاملين بها مؤسسةتجاه الاالصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع  تشويه
البعض لها في  اللاالجتماعي في استغ واصلالت منصاتأبرز مخاطر  لتتمّث

حدود  تجاوزالسلبية أو التي قد ت لسلوكياتوتضخيم األفعال وا إلبرازمن الدول  لعديدا
 ،واألحداث المواقف عإزاء التعامل م رطةرجال الش بعضالقانون التي قد تقع من 

                                                           
 الجامعي الفكر دار  - اإلسكندرية – ع.م.ج – الرقمي العصر في وأنظمتها المعلومات أمن – سليمة سعيدي/ د (1)

 .85 ص – م2017 – األولى الطبعة –
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وذلك لغرض ترسيخ صورة ذهنية  ،لمجتمعاتبعض ا في والفوضىوحاالت الشغب 
 لعنفوميلهم إلى ا وطباعهم، لدى المجتمع حول أخالق رجال المؤسسة الشرطية

 .(1)الحقوق والحريات بدون سند علىوالترويع أو القيام بالتعدي 
 

من قبل البعض لغرض بيان  ياالجتماع التواصل منصات خدامتم است وكذلك
األمنية على  قائعوالو داثمع األح تعاملعلى ال ةضعف أو عدم قدرة المؤسسة الشرطي

الالزم  ادالعت وقلة العدد أ مقعها ألموا ولسواء من التأخر في الوص ،النحو المطلوب
في  اإلسراعلعدم  مألمواجهتها  حةخطة ناج أو ستراتيجيةا وجودلعدم  مللتعامل معها أ

ب عليه حدوث المزيد من تداعياتها أو لعدم توافر المهارات ا ترّتمّم ،معها التعامل
حجمها  ضاحوكذلك لعدم الشفافية في إي ،امعه ملوالفنية الالزمة للتعا ميةوالقدرات العل
لعدم القدرة على إعادة األوضاع لطبيعتها  اوأيًض ،هاالحقائق المتعلقة ب فةوطبيعتها وكا

 المطلوبة. ورةبالص واألحداث الوقائع كعقب انتهاء تل األصلية
 

 :وف والقلق في نفوس أفراد المجتمعالفزع والخ بّث
التواصل  منصاتعبر  ضالبع إليههذا األمر من خالل ما يلجأ  ضحويّت

وعدم  ،االخطرة أو المقلقة منه سيما ال ،ائماالجتماعي من التصريح بكثرة وقوع الجر
 عنهمكشف تلك الجرائم أو الوصول لمرتكبيها والكشف  علىالشرطة  رجالقدرة 

من  عقابيةقة بهروب بعض نزالء المؤسسات الالمتعّل رنشر األخبا وكذلك ،ضبطهمو
                                                           

 –م 2007 – 1ط –االنجلو المصرية  بةمكت – العولمةتقاطعات العنف واإلرهاب في زمن  – ليلة يعل: الدكتور (1)
 .67ص 
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 جراميةانتشار الجماعات اإل اأيًضو ،النجاح في ضبطهم وعدمالخطورة الكبيرة  ذوي
في  لشرطةوعدم قدرة رجال ا ،مكان أو منطقة ما فيسطوتهم  أووذهم وتزايد نف

غير  لوماتالبيانات والمع رمن خالل القيام بنش اوأيًض ،التصدي لهم أو الوصول إليهم
الثقة  فيضع امّم ،معهاوكيفية التعامل  ،الدقيقة أو المغلوطة عن القضايا األمنية الهامة

 في المؤسسة الشرطية والعاملين بها.
 

 :االنقسام والتفكك المجتمعي حداثإل المتطرفةالجماعات  بلاألفراد من ق استقطاب
واألفراد في  مؤسساتال عضمن خالل ما قامت به ب األمرضح هذا اّت وقد

نشر لألفكار واآلراء  ملياتبع اتمثل تلك الجماع وجودالمجتمعات التي تشهد 
تحت  واالنطواءورائها إلى جذب األفراد لالنضمام إليها  منتهدف  لتيوالمعلومات ا

 أبنائهإلى حدوث انقسام بين  معاتى في البعض من المجتوهو األمر الذي أّد ،لوائها
 .(1)للوطن واالنتماءالوالء  مسواء في الفكر أ

 

 :وأعمال الهدم بالمجتمعات يبالفوضى والتخر إثارةعلى  التحريض
االجتماعي خالل الفترات السابقة إلى  لالتواص نصاتالواقع والرصد لم يشير

 لفوضىبأعمال ا يامالبعض باستغاللها للتحريض والتشجيع على الق قبلالقيام من 
 ىالنهب والسطو عل معمليات الحرق أ لسواء من خال عوالتدمير بالمجتم خريبوالت

الدعوة إلى  مأبنيتها أ حولوالتظاهر  باالعتصامالقيام  موالخاصة أ العامةالمؤسسات 
                                                           

اث ندوة مكافحة أبح –سبل العالج(  – اعهأنو –اإلرهاب )جذوره  –ماضي وآخرون  لعال: أبو االدكتور (1)
ص  –القاهرة  –اإلسالمي مؤسسة الفرقان للتراث  –م 2014مارس  13: 11في الفترة من  –لندن –اإلرهاب 

15. 
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قدرة الدولة والمؤسسة  ياربانه شعارهمأبناء المجتمع إل لىاستخدام العنف واالعتداء ع
مستخدمين  هملممتلكات واإلتالف ،على حمايتهم وصونهم ضد مظاهر االعتداء ةالشرطي

 إلقناعوكذلك أساليب ا ،على خالف الحقيقة سم بالمنطقيةتّت إلقناعفي ذلك أساليب ل
 .(1)والدينية ةالعاطفي

 
 :مؤسسيالقيام بدورها ال عن يئاتهامؤسسات الدولة وه تعطيلإلى  الدعوة

 منصات خاللما قام به البعض من الدعوة  ضيةالقليلة الما نواتالس شهدت
 رسةعلى مما ةقدرة الدول وممارسات من شأنها شّل فعالالتواصل االجتماعي للقيام بأ

المعنية  والمؤسساتبالمرافق  التام لشللإلحداث حالة من ا لمختلفةا ساتهابمؤس اأنشطته
 لممارساتومن أمثلة تلك ا .جتمعالم فرادوتقديم خدماتها أل ،ةالدول دافأه بتحقيق

 عديأو الت االمؤسسات أو غلق الطرق المؤدية إليه كالدعوة إلى االعتصام أمام تل
 اإلتالف. وأ حرقبال يهاعل

 
 :القتصاد الوطنيبا لإلضرار ةالهادف باألكاذي إطالق

 ماتهذا األمر من خالل ما يقوم به البعض من نشر البيانات والمعلو قويتحّق
األداء  عفومدى ض ،تصاديةساتها االقللدولة ومؤّس قتصاديالمغلوطة عن النشاط اال

حول ما  اتوكذلك نشر الشائع ،ومتغيراته لسوقمواكبته لمتطلبات ا موعد ،االقتصادي
لتأثير سلبي  إحداثهاأو  جدواهاتصدره الدولة من قرارات اقتصادية بغرض بيان عدم 

                                                           
 .190 ص – السابق المرجع – الجنابي هادي حردان/ د (1)
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يدفع  امّم ،يةالماد ألضرارتلحق بهم الخسائر وا سوف كونهاعلى المجتمع وأفراده أو 
الدولة  جاهتا انيةبالعدوو ضاالر بعدمعدم االمتثال لها أو تولد شعور  ىاألفراد إل

 .(1)ومؤسساتها االقتصادية
 

 :ةلاألفكار المسمومة والمضّل بّث
إذ  ،من أخطر األمور التي يتم استخدام منصات التواصل االجتماعي لتحقيقها يعّد

 ،فراداألوالمعتقدات غير الصحيحة لدى  اءي إلى تكوين اآلريؤّد اربث تلك األفك ّنإ
خالل العزلة واالنطواء  منسواء  هئأبناثم إحداث الفجوة بينهم وبين المجتمع و نوم

 ،عالوالء للمجتم واألفكار المتطرفة وعدم القناعة أي من خالل تبّن معنه أ ابعيًد
التي تقوم ببث تلك  اتإلى الجماع النضمامبأفكاره وقيمه الصحيحة أو با واإليمان
 ططاتها الهدامة.تنفيذ مخ فيواالشتراك  ،األفكار
 

 :والمواد الخطرة والمتفجراتعلى استخدام العنف واألسلحة  التحريض
تحقيق  رضولغ ،لها يديناألفراد أو المؤ عيالتواصل االجتما منصات ضبع تدعو

 متفجراتأو اإلرهابية إلى استخدام العنف والسالح وال متطرفةأهداف بعض الجماعات ال
 ،هئاألضرار بالمجتمع ومؤسساته وأبناأكبر الخسائر و حاقمن المواد الخطرة إلل وغيرها

                                                           
 ةدراس –العربية السعودية  لمملكةا يفي تعزيز األمن ف رةاإلعالم الجديد ودو -يعي: سعد بن عبيد السباألستاذ (1)

 –للعلوم األمنية  العربية نايف عةجام –دكتوراه  رسالة –النخب السعودية في الرياض  ضتطبيقية على بع
 .55ص  –م2013-الرياض 
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تلك  ثلبم القياموأدوات التحريض التي تدفع البعض إلى  ليبكافة أسا خداممع است
 .اتالممارس

 

 :المحصنة ضد االنحراف والجريمة ةاألفكار المخالفة للعادات والقيم االجتماعي نشر
سيما في المجتمعات الغربية أو  ال بعضاالجتماعي لل صلالتوا منصات أتاحت

 تقداتهموتقاليدهم ومع عاداتهمسالمية القدرة على النشر والترويج ألفكارهم واإلغير 
تشكل  تياالجتماعية واإلسالمية أو ال لقيموا داتالفكرية أو الدينية التي تخالف العا

األساليب والطرق  ستخدامهؤالء إلى ا من بعضوبطبيعة الحال قد يلجأ ال ،عليها اخطًر
ومن ثم التخلي  ءأو تقع بالبعض في براثن أفكار هؤال فعالمختلفة التي قد تد قناعيةاإل
بتلك  عةوالقنا واإليمان ،عليها التربيةالتنشئة و تماالجتماعية التي  لقيموا لعاداتا عن

ة أو عن الهوية الوطني التخليعنه في نهاية األمر  نجموهو ما قد ي ،األفكار الخاطئة
 .إلسالميةا نيةالدي

 

 :هدامةكأداة للمعرفة المضادة أو ال تماعيالتواصل االج منصات استخدام
 فيأو األفراد  اعاتمن الجم البعضالتواصل االجتماعي  منصاتكذلك  تساعد

والتي من شأنها زيادة المعلومات لدى  ،لهدامةأو ا ةالمعارف السيئ نشراستخدامها ل
أنشطتهم  بارتكابالزمة لهم للقيام  تعّد والتي ،اإلجرامية أو اإلرهابية عاتالجما

رجال الشرطة  تجاهاأو التمويه  لتخفيا وسائل بيانالمدمرة أو تلك التي تتعلق ب
 الحقةأو رصدها وم اإلرهابيةبالوقاية من الجريمة واألعمال  معنيةوأجهزتها ال

وقدرات  هاراتعلقة بكيفية تطوير مالمت لوماتالمع نشروكذلك  ،عليها القائمين



 
 
 
 

 الفصل األول : واقع منصات التواصل االجتماعي

 
 55   

 هممن ارتكاب أعمال وللتمكن ،العناصر اإلجرامية واإلرهابية الستباق أجهزة الشرطة
 .(1)أو اإلرهابية ةاإلجرامي

 

 :السريةصف بوالمعلومات التي تّت ياناتوالتعريف بالب النشر
تسمح لهم  دمنصات التواصل االجتماعي لألفراد والجماعات الذين ق تتيح

دولة  دىصف بالسرية لمن الوصول آلية بيانات أو معلومات تّت ننويتمّك أوالظروف 
بنشر تلك  مالعسكرية أو األمنية بالقيا مؤسساتسيما ال ال ،مؤسساتها إحدىما أو 

على أمن  ابالًغ ال خطًروهو األمر الذي يشّك ،واسع نطاقوعلى  والمعلوماتالبيانات 
 .خليالدا مأالقومي  منسواء على مستوى األ تالدول والمؤسسا تلك

 

 :إلرهابيةاإلجرامية وا ماعاتالتقارب والتواصل بين الج تعزيز
في تعرف  بيةواإلرها يةاإلجرام اتالتواصل االجتماعي الجماع منصات تساعد

التنفيذ  مالتخطيط أ مسواء في الفكر أ ديهاؤّيإليها وم المنتميين ىعل اكل منه
 ءفتح قنوات للتواصل وتبادل اآلرا ومن ثّم ،رهابيةواإل يةلمشروعاتها اإلجرام

 امة. والتنفيذ ألنشطتهم الهّد واإلعدادفي عمليات التخطيط  التشاركو ،واألفكار
 

 :لجماعات اإلرهابيةلالنضمام إلى ا اداألفر تجنيد
( من الذين 80)% أّن إلىالعلمية  اساتالدر إحدىأشارت في هذا الصدد  وقد

 حيث، التواصل االجتماعي منصاتتجنيدهم عبر  تّم اإلرهابيةانتسبوا إلى الجماعات 
                                                           

م 2005 –األردن  – لحديثالكتب ا معال –على اإلرهاب  كنولوجيأثر التطور الت –: أبو دامس زكريا الدكتور (1)
 .34ص  –
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 م1997عام  ا( موقًع12الجماعات ارتفع من نحو )لتلك  المحسوبة ععدد المواق ّنإ
 .(1)ءاتاإلحصا ألحدث افًقو قعألف مو 150ليصل إلى أكثر من 

 
 التواصل االجتماعي منصاتانتهاكات مستخدمي : المطلب الثاني

 

 :تيهذه االنتهاكات في اآل لتتمّث
 إلى 250000من  الغرامةو حبسال وعقوبتها ياءمواد إباحية أو خادشة للح نشر .1

الحبس ال يقل عن  العقوبةتكون  األحداثوفي حالة  ،أو بإحداهما 500000
 .150000إلى  50000وغرامة من  ،سنة

 .1000000إلى  500000من  الغرامةو السجنوعقوبتها  ،كاذبة بارأخ نشر .2
 الغرامةال يقل عن خمس سنين و ،السجن وعقوبتهاالمرتبطة باإلرهاب  األفعال .3

 .2000000إلى  1000000من 
إلى  150000من  الغرامةو السجنوعقوبتها  ،على الفجور التحريض .4

 حداث.تشدد في حالة األ 1000000
يقل عن خمسة سنوات  ال السجن وعقوبتها ،ونيةالحسابات اإللكتر قرصنة .5

 .3000000إلى  500000من  الغرامةو
على حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية من خالل بيع بضائع  يالتعّد .6

 أو كالهما. الغرامةأو  الحبس وعقوبتها ،مقلدة ومغشوشة

                                                           
" اإلرهاباإلنسانية في مواجهة بجلسة " م2016مايو  11اإلعالم العربي بتاريخ  منتدى (1)

WWW.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-5-11-1.895789 
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من  الغرامةال يقل عن ستة أشهر و الحبس وعقوبتها ،الحسابات المصرفية سرقة .7
 هما.يأو بكل 150000-300000

ستة أشهر  عنال يقل  الحبس وعقوبتها ،باحية خاصة باألحداثإمواد  حيازة .8
 .1000000 – 150000من  الغرامةو

من  الغرامةو تينال يزيد عن سن الحبس وعقوبتها ،اإللكتروني االبتزاز .9
والسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات  ،همايإحدأو ب 500000إلى  250000

 في حالة األمور الخادشة للحياء أو االعتبار.
ال يقل عن سنة  الحبس وعقوبتها ،واالحتيال وانتحال الشخصية النصب  .10

 أو بإحدى العقوبتين. 1000000إلى  250000من  امةوالغر
الخصوصية عبر نشر صور خاصة دون علم أو موافقة أصحابها  انتهاك  .11

 500000إلى  150000من  الغرامةشهور و ستهال يقل عن  الحبس هاوعقوبت
 أو بإحداهما.

إلى  250000من  الغرامةو الحبس وعقوبتها ،والتشهير لقذفوا السّب  .12
 د العقوبة في حالة الموظف العام.وتشّد ،همايأو بإحد 500000

 
 منصاتالمخاطر الناجمة عن استخدام  زايدزة لتالمعّز لعواملا:  الثالثالمطلب 

 التواصل االجتماعي
 

 منصات امتنجم نتيجة الستخد لتيالعديد من المخاطر ا هناك أّن بقفيما س أوضحنا
ذا كانت تلك المخاطر إ اعّمويثور التساؤل في هذا الصدد  ،التواصل االجتماعي

 .نخفاضتجه إلى االها سّتأم أّن قبلالمست يف استشهد تزايًد
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تلك  بأّن أتنب لتيهناك الكثير من العوامل واألسباب ا أّن إلى يشيرالحال  وواقع
ومن أمثلة  ،بالمجتمعات ألمنل اا متعاظًما يشكل تهديًدمّم ا،ايًدسوف تشهد تز المخاطر
 :ما يلي واملتلك الع

 
 :التطور والتقدم وتحدياتوتيرة  تزايد

في عمليات البناء  اإلسراعكافة المجتمعات في العصر الحديث إلى  تسعى
ولتحقيق  ،هذا العصر باتوالتصنيع في العديد من المجاالت لغرض مواكبة متطل

 والعصبيةالنفسية  ضغوطوجود العديد من ال إلى ىأّدما  هوو ،ماءالتطور والتقدم والن
ف والمتطلبات الالزم القيام بها للتكي االحتياجاتفي ظل  ألفرادوالحياتية المختلفة على ا

البعض منهم إلى االنسحاب من  دفعاألمر الذي ي وهو. لمتسارعةالمجتمع ا خطواتمع 
ل أو لعدم قدرته على تحّم (1)جديدال واقعالواقعية لعدم قدرته على التكيف مع ال لحياةا

رها شبكة التي توّف االفتراضيةبالحياة  يشوالع ،لهذا األمر لمصاحبةا وطالضغ
وسخطه عن الواقع  غضبهللتعبير عن  الجتماعيالتواصل ا منصاتو نتنتراإل
عدم قدرته على التعايش الفعلي بالمجتمع من خالل  اءوإلخف ،باتهالجديد ومتطل حياتيال

 مختلفةوممارسة الضغوط ال ،إبراز عدم مراعاة الدولة ومؤسساتها ألبناء المجتمع
التواصل االجتماعي على خالف الحقيقة. وهو األمر الذي قد  منصاتعبر  همعلي

إلى  ضنهاية األمر إلى قيام البع يوقد يؤدي ف ،وطنيواالنتماء ال والءيضعف ال
 به. تقرارواالس نة باألمأو المخّل معارتكاب األفعال والسلوكيات الضارة بالمجت
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 :والشخصيالمنافسة على المستوى المؤسسي  حدة زيادة
ولغرض ضمان  ،والبقاء بها واجدبات التالمعاصرة ومتطّل اةظروف الحي تأّد

المصاحبة لها إلى قيام األفراد  والمتغيراتاالستمرارية في ظل التحديات والمعوقات 
 التكيفى التواجد واالستمرار وحتى يتسّن لجهودوا لطاقاتا ىببذل أقص مؤسساتوال
د حالة من التنافس الذي قد يصل في وهو ما أدى إلى وجو ،المجتمع ومتطلباته عم

 ّنإحيث  ،إلى درجة من الصراع على المستوى الشخصي والمؤسسي حاالتهبعض 
 ،صورةعلى أفضل  الستغاللهاالفرص المتاحة  كافةاستثمار  لىالجميع يسعى إ

 .اآلخرينقه على تبرهن على تفّو يقةوبطر
 

والتأثير عليهم لغرض  اآلخرين عافإض ةذلك قد يلجأ البعض إلى محاول ظّل وفي
نشر  خاللسعيهم نحو االستمرار في المنافسة من  قفاالنتقاص من قدراتهم أو لو

الزائفة عبر  مات أو المعلومات سواء الحقيقية أأو الصور أو البيان ليقاتالتع أواألخبار 
هم لغير اإلبعادأو  واإلضعافوالتي من شأنها التأثير  ،االجتماعي واصلالت منصات

د مشاعر من الحقد أو الغضب ي إلى توّلبما يؤّد ،المختلفة روبهاسبل المنافسة ود عن
باألمن واالستقرار  والكراهية التي قد ينجم عنها حاالت من العنف أو االعتداء المخّل

 .(1)بالمجتمع
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 :األيديولوجيات وتضارب المصالح اختالف
في  تزايداختالف م حدوثفترة  ذمن يشهد دوليالمجتمع ال المعلوم أّن من

 ،امصالح كل منه بينوجود تباين  ذلكوك ،اها كل دولةالتي تتبّن تاأليديولوجيا
 .بينهاالحد الذي يصل إلى التضارب  إلى واألخرى

 
وكذلك لتعارض  ،أيديولوجياتهااختالف  تسعى في ظّل دولكافة ال أّن شك وال

المتاحة  األدواتو الوسائلو المنصاتمصالحها مع دول أخرى إلى استخدام كافة 
وكذلك لتحقيق مصالحها من  ،ناحيةمن  أيديولوجيتهاصحة  إثباتلغرض  ممكنةوال

وزيادة  يوعوش ،االجتماعي التواصل منصاتع وتنّو دعّدى توقد أّد .ناحية أخرى
 منها ستفادةإلى اال اتلدى كافة الدول والجماع مالحرص واالهتما يادةإلى ز تخدامهااس

ودورها في خدمة  تهاومدى صّح ،وتوجهاتها أيديولوجيتهاللتعبير عن مضمون 
قبل الدول  منأو خطأ األيديولوجيات المعارضة لها  عفوكذلك لبيان ض ،المجتمع

 نقاط منبه  عتتمّتما  نلبيا كذلكو ،اطرومخ داتمهّدي إليه من وما ستؤّد ،خرىاأل
دين والعمل على جذب المؤّي ،أيديولوجياتهاالتي تخدم  صالحهام قيقمن تح نهاتمّكللقوة 

مع  لحهموالذين تتعارض مصا ،معها فينالمختل إضعاف ولةلها في هذا السياق مع محا
 مصالحها.

 
 ينوكذلك ب ،الدول كالهوية بين تل سعوتّتة الخالف لذلك تتزايد حّد ونتيجة

البعض منهم إلى  يدفعقد  اّمم ،فراداأل والمؤيدين والمعارضين لها من الجماعات أ
 هالحأو للتمكن من تحقيق مص خرىلهدم األيديولوجيات األ السلوكياتباألفعال أو  قيامال
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األمن  صفو تعكيرتحقيقه إلى  تهدفل في ضوء ما تسوالتي قد تشّك ،امنفرًد
 المحلي. ماإلقليمي أ متقرار سواء على المستوى الدولي أواالس
 
 :يةوالعرق المذهبيةالصراعات  ةّدح تزايد

في  يةوالعرق المذهبيةليست بالقليلة العديد من الصراعات  ترةالعالم ومنذ ف يشهد
األخيرة نتيجة  اآلونةوقد تزايدت حدة تلك الصراعات في  ،العالمالكثير من بلدان 

البعض من المتغيرات  جودوكذلك لو ،واالقتصادية واألمنية يةالمصالح السياس لتباين
 .تحدياتوالمستجدات وال

 
باألمن واالستقرار بالمناطق  جسيم إخاللنجم عن تلك الصراعات حدوث  وقد

 حدوثو ،جرحىمن القتلى وال كثيروكان من أبرز صور ذلك وقوع ال ،تشهدها تيال
 .واإلتالفالمزيد من عمليات التدمير والحرق 

 
لتلك  ايسيًّرئ اسبًب سواء التي تعّد تاوالجماع لهذا الصدد وجدت الدو وفي

لها في تأجيج حدة هذا الصراع  مواتيةالفرصة  والداعمة لها أّن لمؤيدةا مأ الصراعات
 أتاحته ماالمتعاطفين معها من خالل  أووكسب المزيد من المؤيدين  ،من ناحية

والحوار والنقاش وتبادل اآلراء بين  االلتقاء لتحقيقسواء  جتماعيالتواصل اال منصات
 أفعالمن  ارستهلطرح ما يعزز ما تقوم بمم مأ لهاتلك الجماعات وأفرادها والمؤيدين 

إللصاق تهمة نشأة تلك  مأ مجاليقال بشأنها في هذا ال مالدحض  مأوسلوكيات 
عنها لغيرها من الدول أو  اجمةوالتدمير الن ضىالصراعات وإحداث عمليات الفو
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 لصراعاتا لكمما يؤدي في نهاية األمر إلى زيادة ت ،لها معارضةجماعات الال
 .(1)والخسائر رارمن األض المزيد رارواالستق باألمنا يلحق مّم ،واستمرارها

 
 :اا ودينيًّفكريًّ فةالجماعات المتطر زيادة

وتنوع المشكالت  عددت وكذلك ،والجماعاتالصراعات والخالفات بين الدول  تأّد
 اوأيًض ،واالجتماعية القتصاديةالتي تشهدها المجتمعات نتيجة للظروف والعوامل ا

من دولة إلى  نقلحركة الت ولةوسه ،العالمي االنفتاحبسبب عمليات الغزو الثقافي و
 لصحيحةالفضائيات التي ساهمت في نقل الكثير من المعارف سواء ا تشاروان ،رىأخ
زيادة الصراع بين  ا. وأيًضعليهاهات القائمين وتوّج مصالحلدوافع و اوفًق طةالمغلو مأ

من  العديدذلك إلى وجود  ى كّلالدينية. أّد لجماعاتوا اهبومعارضي المذ مؤيدي
بعد عام مع التنوع الكبير في  اعاًم دادهاالمتطرفة مع التزايد المستمر في أع ماعاتالج
  .هاتها وانتماءاتهاتوّج

 
صحة مذهبها أو  إثباتمنها إلى  ّلالتزايد في تلك الجماعات تسعى ك ظّل وفي

 ،أو المعتقدات األخرى هببيان عدم صحة المذا وإلى ،الدينية مأ مةأفكارها سواء العا
 منصاتوذلك من خالل  ،لكل منها اعمينالمزيد من المؤيدين والد ذبوكذلك لج

لعرض  افيمساحة والزمن الكلتلك الجماعات ال تاالجتماعي التي أتاح تواصلال
 ميةاإلجرا عمالوقوع المزيد من األ ىت تلك الزيادة إلأّد وكذلكمعتقداتهم وأفكارهم. 

                                                           
 .45 ص – سابق مرجع – الهدى نور وشعوبي: واألستاذة  مريم غزال: األستاذة (1)



 
 
 
 

 الفصل األول : واقع منصات التواصل االجتماعي

 
 63   

ل ا شّكمّم لمجتمعاتوإلى زيادة الفتن والخالفات في داخل العديد من ا ،بيةواإلرها
  .لوحدتها وأمنها اتهديًد

 
 :المشكالت االقتصادية واالجتماعية تنامي
خر أو آل سببب يتعان يرةالفق مبلدان العالم سواء تلك الغنية أ الغالبية من أّن شك ال

أبنائها. وبالرغم  علىبظاللها  يقواالجتماعية التي تل قتصاديةمن بعض المشكالت اال
الدول  مأن البعض سواء من أبنائها أ إالمشكالتها  ةمعالج لىمن محاولة كافة الدول إ

 لتحقيق مشكالتلها تسعى إلى استغالل تلك ال رضةالمعاوالجماعات المعادية أو 
 كل في الغالب في إبراز العجز عن معالجة تلتتمّث والتي ،أهدافها وأغراضها

 .(1)بسكانه راروما تلحقه من أض تمعمن آثار سلبية على المج تحدثهالمشكالت أو ما 
 

الحديث من أنسب السبل  العصرفي  تعّد اعياالجتم واصلالت منصات أّن شك وال
ما تسعى  وبيان ،األفراد لغرض نشر آرائها أوأو الجماعات  ولالتي تلجأ إليها تلك الد

خذه من وما تّت ،الوطن لالعتراض على حكوماتهم أبناءإلى تحقيقه من إثارة ودفع 
من أفعال وسلوكيات تضر باألمن  تراضصور هذا االع ضل بعوقد تتمّث ،إجراءات

أو التخريب أو التدمير التي  اإلضرابواالستقرار من خالل عمليات االعتصام أو 
 البعض في مثل تلك الحاالت. بهايقوم 
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 :اعات اإلرهابية لإلعالن عن نفسهالدى الجم ةالمتزايد الدوافع
 ثخرها ما حدآولعل  ،العديد من العمليات اإلرهابية ألخيرةا اآلونةالعالم في  شهد

 التيالعمليات  تلكذلك العديد من  وقبل ،سيةوكذلك بمدينة نيس الفرن ،بمطار بلجيكا
 وألقت ،مادية بأسرة المجتمع الدولي مأ ةخسائر ضخمة سواء بشري إلحاق إلىت أّد

 على األمن واالستقرار العالمي. معتمةبظاللها ال
 

اإلرهابية تقوم بتلك  اعاتالجمالمعروف في هذا الصدد أن الكثير من  ومن
 ،لها واجهةوبيان قدراتها وإلحراج الدول الم ،عن نفسها النالعمليات لغرض اإلع

 واتتحقيق ذلك إلى استخدام كافة األد سبيلفي  تلجأوهي  ،هاوإليقاع الخسائر ب
 لتيوا ،التواصل االجتماعي منصاتالوقت الحالي  يوالتي يعد من أنجحها ف ،المتاحة

 لياتوما تقوم بتنفيذه من عم ،اإلعالمي لتلك الجماعات ومؤيديها لمنبرا ةباتت بمثاب
 إرهابية.
 

الدوافع لدى  ةساهم في زياد ماعيالتواصل االجت منصاتوجود  أّن شك وال
 لكونها واالستقراردة لألمن أعمالها المهّد نالمزيد م الرتكاب بيةاإلرها الجماعات

والحوار والنقاش حول تلك  والتواصل عالنكبيرة للتعريف ولإل ورةالمجال بص تفسح
 والصور ومقاطع ابه ةوكذلك لنشر الجماعات القائم ،االعمليات ومبرراتها ودوافعه

 .(1)حة لتلك العملياتالفيديو الموّض
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 :للوطنية العابرة اإلجرامية منظماتال انتشار
 رتكابهاع في دائرة امع التوّس تهاإلى زيادة أنشط اإلجراميةا الجماعات دائًم تسعى

وبصفة خاصة الجماعات اإلجرامية المنظمة والعابرة  ،كاسبالم منالمزيد  قلتحقي
 للوطنية.
 

بين تلك الجماعات  التقاربب تحقيق التعارف وتحقيق هذا األمر يتطّل شك أّن وال
تلجأ  هيف ومن ثّم ،وإمكاناتهامواردها  لدعمو ،اتهامن قدر دلكي تزي عضبعضها الب

 هاالتي تفسح ل ماعيالتواصل االجت منصاتإلى تحقيق هذا الهدف إلى  وصوللل
 معهاوإلحداث التقارب  ،اإلجرامية عاتالجما منللتعرف على غيرها  جالالم

 الدول التي تنتشر بها. في لهاوللتواصل مع أفرادها والتابعين 
 

 :الدوليحاالت الغضب الشعبي بالمجتمع  تزايد
الورقية أو اإللكترونية  عالمفي وسائل اإل قرأن أو ونشاهدإال  اآلن يمر يوم يكاد ال

من  شغبعن بعض حاالت الغضب وال مختلقةاالجتماعي ال تواصلال منصاتأو عبر 
بعه من تجاه ما تقوم به من إجراءات أو ما تّتاالدول أو الجماعات بها  إحدىقبل أفراد 

 .ممارسات من ترتكبهقد  اسياسيات أو م
 

في تلك الحاالت  بينتسّبالم عدةبمسا االجتماعي التواصل منصاتأتاحت  وقد
 ،الغضب ذالبيان ه مظاهرلهم على إبراز دوافعهم وما يقومون به من  والمؤيدين

 ألمنل اتهديًد بطبيعتهال في صور أفعال وسلوكيات تشّك ونما يك اوالذي غالًب
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األمر أو إلبراز  هذاب اًرّثا تأإّم ،بالمزيد منها امللقي رهمغي عوالتي قد تدف ،واالستقرار
 .(1)به ئمينالتعاطف مع القا
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 الفصل الثاني
 منصات التواصل االجتماعي

 تمهيد
في هذا الفصل في ثالث مباحث متتالية بيان دور منصات التواصل  نتناولسوف  

االجتماعي في تعزيز االمن وذلك بالمبحث االول ، وكيفية االستفادة من منصات 
التواصل االجتماعي لالبتكار في مواجهة الجريمة في المبحث الثاني ، واخيرا 

 الدراسات الميدانية في المبحث الثالث.
 

 تمهيد
هذا المبحث في مطالب اربعة بيان اسهامات منصات التواصل  في نتناولسوف  

وذلك بالمطلب االول ، واشكاليات مواجهة الجريمة  االجتماعي في المجال االمني
الجريمة وذلك بالمطالب الثاني  مكافحةوصعوبات الوقاية من الجريمة وتحديات 

 والثالث والرابع.
 

 األمني المجالاالجتماعي في  لتواصلمنصات ا إسهامات:  المطلب االول
 

التواصل  منصاتا سبق بيانه عن المخاطر الناجمة عن سوء استخدام مّم ضحيّت
تلك المخاطر أو زيادة  ستمرارا زعّزت تيال ملوكذلك من وجود العوا ،االجتماعي
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 بلللبحث عن أفضل الس حتميةاألمر أصبح أكثر  أّنمنها  زيدتداعياتها أو وجود الم
، ياألمن المجال يالتواصل االجتماعي ف منصاتالمثلى من  االستفادةللوصول إلى 

 :يام بما يليللق المنصات لكونحن نرى أنه يمكن تحقيق هذا األمر عبر استخدام ت
 
 ورؤيتهادورها  بيانللشرطة من خالل  معيالمجت مالدع حقيقالرأي العام لت تعبئة 

 .يحماية األمن الداخل فيوإنجازاتها  ،ستراتيجيةاال وخططها تهاورسال
 للوطن واألمانة. النتماءوا لوالءوا المواطنة ومنها ،لمجتمعيةمفاهيم القيم ا تعزيز 
 اءة.ثقافة الشمولية المجتمعية والمشاركة البّن ترسيخ 
 داتهاومهّد مجتمعالمحيطة بال ياتبالمخاطر والتحد التعريف. 
 لكراهيةونبذ العنف وا ،مفاهيم التسامح والوسطية نشر. 
 الجرائم ومخاطرها على األمن. أنماطو لصور لتحليلوا البيان 
 األجهزة الشرطية في حماية األمن  ركةساته لمشاأفراد المجتمع ومؤّس دعوة

 والحفاظ عليه.
 الجهود الشرطية في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها. إيضاح 
 من أجهزة الشرطة والعاملين  لمقدمةوالتضحيات ا ديةغير العا اإلنجازات عرض

 بها لدعم األمن.
 مجتمعالوعي األمني لدى أفراد ال زيادة. 
 والتوضيح لألفكار المتطرفة ومخاطرها على أمن المجتمع. التحليل 
 باتهّلومتط ألمنالحوار المجتمعي حول األفكار والمقترحات الداعمة ل تفعيل. 
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 العامة للشرطة  لقياداتالداخلية وا زارةالقرارات والتعاميم الصادرة عن و نشر
 ،للحفاظ على األمن الوطني جتماعيوسائل التواصل اال ستخداما بطبشأن ضوا

 األمنية. مهدداتوال اطرمخمن ال المعنويةوحماية األفراد والممتلكات المادية و
 السياسية والدينية والفكرية  ياراتالشباب بمخاطر األفكار المنحرفة والت توعية

 الفكري. رهابضد اإل للتحصن المتطرفة
 المجتمعي. لتماسكوا االستقرارو مناأل لىام عمخاطر الشائعات وأثرها الهّد إبراز 
 الشرطية عبر منصات التواصل  ألجهزةا بلمن ق فاعليةفي المواقع الت عالتوّس

 اء بين أفراد المجتمع والشرطة.الحوار والنقاش البّن لتعزيز االجتماعي
 ةخطور انواإلجرامية لبي ابيةللجماعات اإلره شيةاألفعال والسلوكيات الوح نشر 

 تلك الجماعات على األمن والمجتمع.
 

 مواجهة الجريمة إشكاليات:  المطلب الثاني
 

 على مّر نيةاإلنسا حياةال شهدتو ،الجريمة منذ مطلع التاريخ بآفةالبشرية  أصيبت
تكاد دولة من دول العالم إال وقد ذاقت  وال ،العصور العديد من الجرائم بكافة أشكالها

 ،والمادية ويةالمعن واألضرارمن المخاطر  ثيرمنها الك دتوتكّب ،مرارة الجريمة وقسوتها
سواء من حيث  ايًدابالعديد من المجتمعات تز الجريمةولسوء حظ البشرية يشهد عالم 

األمنية المختلفة  ومؤسساتهاوهو األمر الذي يدفع كافة الدول  يهما،كل مأ النوع أمالكم 
والعمل على االستفادة من  ،من الجريمة ومكافحتها وقايةعن كافة السبل لل لبحثإلى ا

 الجانب.  هذافي  عاونتهامكافة التطورات واألدوات الحديثة التي من شأنها 
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الجرائم  تكبيالتكنولوجي والمعلوماتي ساهم في منح مر لتقدما المعلوم أّن ومن
من المهارة  المزيدأكسبتهم  تيوال والمعلومات،من الوسائل واألدوات  الكثير

 ةواستخدام أساليب جديد ،اإلجرامية شكيالتالت ينوتكو مهمجرائ الرتكابواالحترافية 
عن  ابعيًد باءواالخت يالتخف علىوكذلك في القدرة  ،ارتكاب الجريمة فيمألوفة  غير

ل بين الدول أو داخل عمليات التطور في وسائل التنّق تساهم وكذلك ،أجهزة الشرطة
 اإلجرامية. اصرالدولة الواحدة في تسهيل سرعة الحركة والتنقل للعن

 
فتح الباب على  إلىالثورة التكنولوجية والتقنية  أّدتإلى ما سبق،  وباإلضافة

 اإلجراميللقيام بعمليات التخطيط  اإلجراميةالجماعات  بينمصراعيه للتواصل 
 اعليه لقمن الجرائم التي أط ةاألنماط الجديد والرتكاب لوماتولتبادل المع المشترك،
 ". المستحدثة"الجرائم 

 

المزيد من التحديات  جهتوا ةلشرطيا األجهزة أصبحت لمنطلقهذا ا ومن
المرتكبة  الجرائملكشف غموض  سواءوالصعوبات في مجال التعامل مع الجريمة 

الجريمة ذات أبعاد  أصبحتسيما بعد أن  ال ،الوقاية منها مأ مرتكبيهاوالوصول إلى 
على مجال  تقتصر تعدولم  ،دت تداعياتهاكما تعّد ،(1)في الوقت ذاته ودوليةوطنية 

 بالرغموالتقدم التي تسعى إليها كافة الدول  نميةلمسارات الت ال تهديًدوهو ما شّك ،واحد
 الشرطية. هزةالمتطورة العديدة التي تستخدمها األج الوسائلمن 

                                                           
 العربية اإلمارات دولة – الجريمة مكافحة مجال في العربية االستراتيجيات – الهاللي عثمان نشأت/ د. لواءال (1)

 – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشارقة شرطة بحوث مركز –الشارقة –المتحدة
 .9ص –م1994 – مارس –( 4) العدد –( 2) المجلد
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ضرورة أن تسعى األجهزة الشرطية إلى االبتكار  دّكشك أّن ما سبق يؤ وال
إلى صور أكثر فاعلية في واإلبداع بكافة السبل والوسائل حتى تتمّكن من الوصول 

لألنشطة اإلجرامية  والمتزايدةمجال مواجهة الجريمة في ظل التهديدات المستمرة 
سواء بشكلها القديم أم المستحدث، وأن ال يقتصر هذا األمر على مجال المكافحة 

 للجريمة فقط بل يجب أن يشمل ذلك الوقاية منها.

 
 من الجريمة لوقايةا صعوبات:  المطلب الثالث

 

عن مجموعة اإلجراءات  عبارة" هاأّنب (1)من الجريمة الوقايةالباحثين  أحد عّرف
 الفرصم هذه اإلجراءات عادة إلى إجراءات تقليل وتقّس ،لمنع وقوع الجريمة بعتّت التي

وإجراءات النهوض  ةوإجراءات حماية ضحايا الجريم اإلجرام،المتاحة لمعتادي 
 ".اإلجراميةباألوضاع االقتصادية واالجتماعية للحد من ممارسة األنشطة 

 
 كافة فياالعتقاد السائد لدى الغالبية  أّنأشار الباحث ذاته في هذا الصدد إلى  وقد

وذلك من خالل ما  ،دون وقوعها الحيلولةالوقاية من الجريمة هي  أن منالمجتمعات 
لدى الجناة  دعق الراألمني الذي يحّق التواجد لغرض داألمن من جهو أجهزةتقوم به 

 الوقايةل حقيقة األمر كاملة إذ إّن ال يمّث ،على ارتكاب الجريمة اإلقداموبين  ينهمب فيحول

                                                           
 العربية اإلمارات –( للمستقبل لإلعداد الحاضر على نظرة) الجريمة من الوقاية – الحميد عبد محسن/ د. أ (1)

 المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة – المتحدة
 .151-150 ص ص – م1995 – يونيو –(1) العدد –( 4)
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ناحية أبناء المجتمع  اًهموّج امدروًس اعماًل علميًّ فقط بل تعّد ذلكمن الجريمة ال تعني 
 األخالقية بادئتحصينه بالم وفق سلوك اجتماعي سليم تّم واؤينشبكافة أطيافهم لكي 

وتعويدها على  ااإلنسانية وتأهيله تهبالواجب وصقل شخصي هوتنمية شعور ،والدينية
أن  نذلك ال يمك إّنو ،األمر األكثر أهمية وهو ،(1)بمبادئ السلوك االجتماعي االلتزام

والتربوية  يةمنها األمنية واإلعالم ،بين أجهزة عدة والتعاون لتنسيقمن خالل ا إالق يتحّق
 وكذلك كافة مؤسسات العمل االجتماعي. لشباب،برعاية ا لمعنيةوالعلمية وا

 
 حقيقهما أمر يصعب ت بمجتمعمن الجريمة  كاملةال وقايةتحقيق ال أّنالمعلوم  ومن

صعب المنال  امن الجريمة يعتبر مطلًب وجود مجتمع خاٍل كما أّن ،للعديد من العوامل
 .(2)بل يستحيل تحقيقه

 
بلدان  فةالشرطة في كا جهزةتبذلها أ لتيا ودأنه بالرغم من الجه اأيًض شك وال

منع وقوع الجرائم بأشكالها  لغرض ةالمتحد يةبدولة اإلمارات العرب سيما وال ،العالم
 الوقاية مجالفي  ملتحقيق النجاح الكا اآلنلم تستطع حتى  الجهودتلك  أنالمختلفة إال 

ال الحصر ما  ثالعلى سبيل الم نهام عديدة،ويرجع ذلك إلى اعتبارات  ،الجريمة نم
 يلي:

                                                           
 .23ص – سابق مرجع – الهاللي عثمان نشأت/ د. لواءال (1)
 – الشارقة - المتحدة العربية اإلمارات – للجريمة والتصدي الجنائية للسياسات األمنية الخطط – السعد صالح/ د (2)

( 4) العدد –( 2) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشارقة شرطة بحوث مركز
 .39ص – م1994 – مارس –
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 يأتي على  جهات عدًة عمل بيتطّلمن الجريمة  يةالنجاح في عمليات الوقا تحقيق
 اإلعالمووسائل  واألسرة ،أو المجني عليه الضحيةثم  لشرطةرأسها أجهزة ا

غيرها في  دونجهة منها  ملع إّناالجتماعية والتعليمية وغيرها. إذ  لمؤسساتوا
األجهزة الشرطية  . وال شك أّنالمرجوة افاألهد قهذا المجال لن يصل إلى تحقي

ومن أمثلة ذلك  ،من الجريمة الوقايةفي العديد من دول العالم تهتم بمجال 
وكذلك قيام بعض  (1)من الجريمة قايةلول الشارقة امجبرنالشارقة " إمارةاستحداث 

ه إال أّن ،(2)والمعلوماتالشرطية للوقاية من الجريمة  عاتالدول بإنشاء المجمو
من التعاون بين الشرطة وغيرها من  اب مزيًداألمر يتطّل بالرغم من ذلك فإّن

في هذا المجال لتحقيق المزيد من التقدم في الحد  ةالمعني توالهيئا اتالمؤسس
 والوقاية من الجريمة.

 
 ياناتب وجود قواعد بم ملموس في مجال الوقاية من الجريمة يتطّلتحقيق تقّد إّن 

األمني،  لفي المجا نهاوالمعلومات في مجاالت شتى م البياناتتضم الكثير من 
الرتكاب الجرائم في ضوء  محتملةاألماكن ال ديدتح الشأنسبيل المثال في هذا  وعلى
 اإلجرامية، بقذوي السوا لوتسجي ،(3)تسجيله عن البؤر الساخنة للجرائم ما يتّم

                                                           
 .الجريمة من للوقاية الشارقة برنامج بشأن م2015 لسنة( 110) رقم الشارقة لشرطة العام القائد قرار (1)
 المتحدة العربية اإلمارات – الجريمة من الوقاية مشاريع في الجودة إدارة – المطلب عبد الحميد عبد ممدوح/ د .أ (2)

 – م2015 –( 87) رقم اإلصدار – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة –
 .236ص

(3) Ronaldv.clarke and johnE.Eck - ممدوح/ د. أ علمية مراجعة – أحمد مبارك الطيب/ أ الرقيب تعريب 
 العربية اإلمارات – الجريمة بمكافحة للمعنيين مبسطة خطوة( 60) في الجريمة تحليل – المطلب عبد الحميد عبد

 – م2016 –( 192) رقم اإلصدار -الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة -المتحدة
 .44ص
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ارتكابها من  يعتزمونوجمع المعلومات عن الجرائم التي  اإلجرامي، همع نشاطوتتّب
التي  ةوغير ذلك من األمور العديد ،ولقاءاتهم مع زمالئهم كاتهمتحّرخالل رصد 

 قبل ارتكابها. اإلجراميةكشف المشروعات  فيفي كثير من األحيان  تساعد
 
 من االعتبارات  يدالمستجد للعد مأ لتقليديا اءسو اإلجراميالنشاط  تزايد

 والذي يعّد ،لدى البعض (1)الديني لشعورها ضعف امن أهّم والتي يعّد ،والتغيرات
 جرائمعلى ال اإلقداممن  تخوفالعاصم من الجريمة والمرتكز الرئيسي لل بطالضا
 م ارتكاب الجرائم.باألوامر والتعاليم الدينية التي تحّر اإيماًن

 
 دون  لولةالموجودة للحي والمنشآتالشرطي بكافة األماكن  دتحقيق التواج صعوبة

بكافة  جدرطة للتوالعدم وجود العدد الكافي من رجال الش اوقوع جرائم بها نظًر
والتوسع العمراني والصناعي والتجاري من  المتدادول ،ناحية منتلك األماكن هذا 

 .(2)ةتزايد المواقع المعرضة لخطر ارتكاب الجريم إلىأدى  مّماناحية أخرى، 
 
 والتي تلعب  المتالحقة،االجتماعية  مأ يةوالمستجدات سواء االقتصاد المتغيرات

التي  لمدنفي ا سيماال  ،إلى التفكير والقيام بارتكاب الجرائم ضفي دفع البع ادوًر

                                                           
 مركز – الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – الجريمة من الوقاية في نالتدّي أثر – ضميرية جمعة عثمان/ د. أ (1)

 أكتوبر –( 91) العدد –( 23) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة –الشرطة بحوث
 .278ص – م2014 –

 – المتحدة العربية اإلمارات – والجريمة االجتماعية التنمية بين المدينة إشكالية – نوار بولحبال مربوحة/ د .أ (2)
 العدد –( 20) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز –الشارقة

 .123ص – م2011 –يناير –( 76)
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 رتكابوتوفر واتساع المجال ال مختلفة،سكانها وأنشطتها ال أعدادفي  اتشهد ارتفاًع
العوامل االقتصادية بصفة خاصة  ويجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أّن ،الجرائم

 .(1)عن السلوك اإلجرامي في المجتمع لةتعتبر من أهم العوامل المسؤو
 
 مرتكبي الجرائم من قبل أجهزة  لالمستهدفة من قب واقعتحصين كافة الم صعوبة

 راءاتخذه من إجوما تّت مرة،المست ةبالرغم من الجهود الشرطي إنهإذ  ،الشرطة
 مبانيأو بالمراقبة المستمرة للشوارع وال (2)الدوافع لدى فاعلي الجريمة نحيةلت

باستخدام الكاميرات  موغيرها سواء من قبل الدوريات الشرطية أ مةالها
 ،ل له نفسه القيام بارتكاب الجرائممن تسّو ردعبهدف  لكوذ ،المخصصة للمراقبة

في  ابل يشهد البعض منها تزايًد ،ترتكب زالتالجرائم بمختلف أنواعها ما  فإّن
 بعض األحيان.

 
 مرتكبي الجريمة العديد من الوسائل واألدوات التي  حمن في (3)التقدم العلمي ساهم

قد  اوالتغلب على م ،بسهولة ويسر ماستخدامها لغرض ارتكاب جرائمه نهميمك
وهو ما ساعد على تحفيز ذوي الميول  ،قاتيواجهونه بمسرح الجريمة من معّو

                                                           
 – الثانية الطبعة – للنشر وائل دار – عمان – األردن – الجريمة اجتماع علم – الحسن محمد إحسان/ د. أ (1)

 .89 ص –م2016
 – المتحدة العربية اإلمارات – الشامل األمن منظومة ألبعاد االستراتيجية اآلفاق – العمرات صالح أحمد/ عميدال (2)

 العدد –( 10) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز –الشارقة
 .21ص – م2001 – بريلأ –(1)

 بحوث مركز – الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – والجريمة المدينة – يوسف الدين عز مجدي/ د. عميدال (3)
 م2001 – أبريل –( 1) العدد –( 10) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة –الشرطة

 .83ص –
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من الجرائم وعدم التوقف أو الخوف من  المزيدعلى القيام بارتكاب  اإلجرامية
 لشرطة.ا
 
 في  لبفي السابق كان النمط الغا إنه إذ اإلجرامية، تالجماعا نظيموت شكل تطّور

 بارتكابوالذي يقوم  العدد،ارتكاب الجريمة هو الفردية أو التشكيل اإلجرامي قليل 
وتطور الثقافات  يأنه وفي ظل التقدم الحضار إال ،الجرائم المعتادة أو التقليدية

يتم  الذي (1)المنظم اإلجرامإلى ما أطلق عليه  ريمةجشكل ال لوالمعرفة تحّو
كما أنها  التخطيط،في التنظيم و اعةسم بالبرارتكابه من قبل جماعات إجرامية تّت

ن من مجموعات عدة ذات تنظيم وتتكّو ئمها،ارتكاب جرا في بالحرفيةز تتمّي
 ذجماعة القيام بتنفي كّل وتتولى األفراد،من  امجموعة منها عدًد كّل تضّم أسير

وهذه الجماعات ترتكب نشاطها  ،تنفيذه الذي يتّم اإلجرامي شروعبالم ةمهمة محدد
 اإلجرامي طالنشا تمارسبل  ،والبقاء على الساحة راريةبهدف االستم اإلجرامي

 ليس في بلد واحدة بل في أكثر من دولة.
 
 والحذر  التحوطي إلى عدم وهو ما يؤّد ،ضعفه لدى الجمهور أوالوعي األمني  ةقّل

وتحقيق أمنه والحفاظ على ممتلكاته  تهاإلجراءات والتدابير الكفيلة بحماي اتخاذ أو
 تهديداتوممتلكات غيره من التعرض ل ةوكذلك حيا ،الجريمة رمن مخاط

أو األفعال  حركاتالكافي ألجهزة الشرطة حول الت لعونتقديم ا وعدم لجريمة،ا
 إجراميوالتي قد تكون مدخاًل للقيام بنشاط  والريبة، شكلا إثارةمن شأنها  تيال
 .عينم

                                                           
 .86ص – السابق المرجع – والجريمة المدينة - يوسف الدين عز مجدي/ د .عميدال (1)
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 تهيئة  ىي إلتؤّد عاليقوم به البعض من المجني عليهم أو الضحايا من أف ما
واستفزازه  تهإثار أو الجاني بدفعالجرائم كمن يقوم  لمرتكبي (1)اإلجراميةالفرصة 
أو وضع  امفتوًح السيارةأو  المنزلالجريمة، ومثال ذلك ترك باب  الرتكاب

 في أماكن يسهل للجاني الوصول إليها. األموالو قاتالمتعّل
 للوقاية من  ليةالحا رطيةأساليب التعامل الش من أّن (2)أشار إليه بعض الباحثين ما

 كذل على لولعل ما يدّل ،في هذا المجال المناسبةق االستجابة تحّق الالجريمة 
إضافة إلى  ،استمرار التعدد والتنوع في الجرائم وارتكاب الجرائم المستحدثة

 الجرائم التقليدية مع التزايد المستمر في البعض من أنواعها.
 

 الجريمة فحةمكا تحديات:  المطلب الرابع
 

 ال تهديًدلكونها تشّك اجهاز الشرطة إلى مكافحة الجريمة بكافة أشكاله يسعى
ومادية  يةبه من خسائر بشرإضافة إلى ما تسّب ،واالستقرار بالمجتمع منلأل امستمًر

 .(3)مرتفعة تعّد يةوالسياح ةواالقتصادي جتماعيةكما أن تكلفتها النفسية واال مةجسي

                                                           
 المتحدة العربية اإلمارات – اإلجرامية الفرصة تهيئة في عليه المجني دور – يوسف الدين عز مجدي/ د .عميدال (1)

 –( 2) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة -
 .268ص – م1993 - ديسمبر –(3) العدد

 العربية اإلمارات -( الظل اقتصاد) الشرقية أوروبا في المنظمة الجريمة – الدين عز جالل أحمد/ د. لواءال (2)
 المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة – المتحدة

 .128ص – م2001 – أكتوبر –(3) العدد –( 10)
 المتحدة العربية اإلمارات –( ناقدة نظرية دراسة) والجريمة الروتيني والنشاط التحديث – الوريكات عواد عايد/ د (3)

 –( 11) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة –
 .39ص – م2002 – يوليو –(2) العدد
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هناك  زال فما ،الشرطية المستمرة في هذا المجال لجهوده وبالرغم من اأّن إال
 ه،أي: غير معلوم فاعل ؛مجهواًل زالما من الجرائم التي ترتكب والبعض منها  رالكثي

وقد  ،لم يتم الوصول والقبض على مرتكبيه بالرغم من معرفة هويتهم خروالبعض اآل
ل والتي تتمّث ،ذلك إلى التحديات التي تواجه الشرطة في مجال مكافحة الجريمة رجعي

 :آلتيفي ا
 والذي يساعد على  ،ما حيلمنطقة أو مدينة أو  لمكانيأو التصميم ا التنظيم

أن  (1)حيث أوضحت الدراسات ،من الجرائم أو أكثر منها ينارتكاب نمط مع
شكل  ىترجع إل اراتأكثر من غيرها العتب األماكنالجرائم قد تنتشر في بعض 

األبنية أو التخطيط للشوارع والمسارات بها أو وجود المقاهي واألماكن العامة 
 بداخلها.

 

 منظمال أم التقليدي واءاألساليب اإلجرامية واستحداث جماعات اإلجرام س رتطّو 
من الوسائل واألدوات التي زادت من قدرتهم على ارتكاب الجرائم  العديد

من معارف جديدة  يةا أوجدته الثورة التكنولوجية والمعلوماتمستفيدين في ذلك مّم
الجريمة والقيام  تكابار للفرار عقب كوكذل ،الجرائم رتكابلة الوأدوات مسّه

ى وهو ما أّد بهم، واإليقاعالتمويه والتخفي التي تصعب من مالحقتهم  عملياتب
 وانتشارها. (2)ق الجريمةإلى تدّف

                                                           
 العربية  اإلمارات - المعاصرة المدينة في والجريمة المكاني التنظيم بين العالقة – كمونة حيدر/ المهندس .د. أ (1)

 .68ص – م2002 – أبريل –( 1) العدد –( 11) المجلد – الشرطي الفكر دورية –الشارقة –المتحدة
 – الثانية الطبعة – للنشر وائل دار – عمان – األردن – الجريمة علم نظريات – الوريكات عواد عايد/ د. أ (2)

 .371 ص –م2013
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 الجرائم  سيماوال  اإلجرامية،التتبع والمالحقة لمرتكبي بعض األنماط  صعوبة
إخفاء  إلى هؤالء يعمدجرائم تقنية المعلومات حيث  االمستحدثة أو ما يطلق عليه

تحت أسماء وهمية أو  مويقومون بارتكاب جرائمه ،أسمائهم وشخصياتهم الحقيقية
 .(1)مستعارة

 

 والتي تساعد  ،الالزمة ةتجنيد المصادر للحصول على المعلومات األمني صعوبة
وأماكن  كبيهافي كشف غموض الجرائم المرتكبة ومعرفة مرت لشرطةأجهزة ا
. وهذه الصعوبة تالحظ بصفة خاصة مومن ثم القبض عليهم ومحاكمته ،وجودهم

 يبةبها خلل في الترك وجدفي الدول ذات التركيبة السكانية المتعددة أو التي ي
العربية  اإلماراتومثال ذلك دولة  ،الجنسيات نم دالسكانية، والتي يقيم بها العدي

والعادات  ،اللغات المختلفة يوفيها العديد من الجنسيات من ذ يمالمتحدة التي يق
إلى  رىوالذين قدموا للدولة لغرض العمل والعودة مرة أخ ،والثقافات المتباينة

بما قد يوجد لديهم  شرطةال إمدادالذي يدفعهم إلى االبتعاد عن  األمروهو  ،بالدهم
قد  تب أية استدعاءات أو طلبافي تجّن لرغبتهمالجرائم  إحدىمن معلومات حول 

 من الشرطة وجهات التحقيق بشأن تلك الجرائم. ليهمإتأتي 
 

 واالقتصادية نتيجة  لكترونيةومنها الجرائم اإل ،جديدة من الجرائم ماطأن ظهور
للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية يتم ارتكاب الغالب منها باستخدام 

                                                           
 – الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – المعلومات تقنية جرائم في التحقيق – المعيني حسن سرحان/ د. مقدمال (1)

 –( 79) العدد –( 20) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز
 .27ص – م2011 – أكتوبر
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 يالمهارة ف ويبمعرفة ذ ارتكابهاوهي جرائم يتم  ،(1)نترنتالحاسبات اآللية واإل
 واإلفالت آثارها وإخفاءارتكاب جرائمهم  مننهم والتي تمّك ،التقنية المجاالت

تم  تيدول وبلدان أخرى غير ال لىعن أيدي الشرطة إ اجرائمهم بعيًد التتحّصبم
ب وهو ما يصّع ،في ظل سهولة التنقل واالنفتاح العالمي جرائمهم بفيها ارتكا

 بهم. واإليقاعمالحقتهم  الشرطةعلى أجهزة 
 

 في  سيماال  التنميةالعمراني والتزايد السكاني كنتيجة لمواكبة متطلبات  عالتوّس
ى إلى وجود مناطق جديدة سواء سكنية وهو ما أّد ،العربية المتحدة اإلماراتدولة 

ا زاد من العبء الواقع على أجهزة مّم ،صناعية يتم فيها ارتكاب الجرائم مأ
 مرتكبيها. طحة الجرائم وضببمكاف ةالشرطة المعني

 

 لالبتعاد عن مسرح  (2)والتنقلعلى الحركة  الجرائمالكبيرة لدى مرتكبي  القدرة
الحادث  طورره التوذلك في ظل ما وّف ،الجريمة أو لغرض تضليل أجهزة الشرطة

من  حّد مّما ريع،في وسائل النقل من السرعة والقدرة الفائقة على التجوال الس
أحد األشخاص أو  يستطيعإذ  ،بدرجة كبيرة ئمضبط بعض مرتكبي الجرا يةإمكان

فترة وجيزة في  بعدمكان ما والتواجد  فيالجريمة  تكابار اإلجراميةالجماعات 
 الجريمة. قعمو عن اأقصى األماكن بعًد

                                                           
 – الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – اإللكتروني االحتيال جرائم - الرحمن عبد حسن قدري محمد/ د. أ (1)

 –( 79) العدد –( 20) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز
 .57ص – م2011 – أكتوبر

 – الشرطة بحوث مركز – الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – الجريمة عولمة – إبراهيم حسين/ د. لواءال (2)
 – م2001 – يوليو –( 2) العدد –( 10) المجلد – الشرطي الفكر دولية – الشارقة لشرطة العامة القيادة
 .137ص
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 العالمي وما أّدى إليه من التفاعل بين ثورة االتصاالت والمعلومات  االنفتاح
نجم عن ذلك من إفرازات سلبية  وماوالتقنيات والتحرر االقتصادي والغزو الثقافي، 

على مستوى كافة دول  (1)أبرزها التعدد والتوسع في النشاط اإلجرامي منيعّد 
 .لمالعا

 

 

 

 تمهيد
في هذا المبحث في مطالب خمسة بيان كيفية االستفادة من منصات  نتناولسوف  

وذلك بالمطلب االول من خالل ايضاح  مفهوم االبتكار واالبداع  االجتماعيالتواصل 
لحالي لالستخدام واهميتهما في مواجهة الجريمة وذلك بالمطلب الثاني مع ابراز الواقع ا

منصات التواصل االجتماعي في المطلب الثالث ، وسبل االستفادة من تلك المنصات 
 في المطلب الرابع ، وفي المطلب االخير استعراض الدراسات الميدانية.

 

في االبتكار  التواصل االجتماعي نصاتم نم ستفادةاال كيفية: المطلب االول 
 الجريمة لمواجهة

والطرق األكثر فاعلية في مواجهة  الحلول إليجاد البتكارياوالتفكير  اإلبداع يعّد
 ال تحديًّوالتي أصبحت تمّث ،األمور الهامة من (2)القضايا الشرطية بمختلف أنواعها

                                                           
 .371 ص – م2013 - سابق مرجع – الجريمة علم نظريات – الوريكات عواد عايد/ د. أ (1)
 الشارقة – المتحدة العربية اإلمارات – العربي الشرطة رجل تواجه التي التحديات – شامة أبو عباس/ د. فريق (2)

 العدد –( 9) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشارقة شرطة بحوث مركز –
 .م2000 –أكتوبر –( 3)
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متسارعة  ومستجداتما تواجهه األجهزة الشرطية من متغيرات  لفي ظ سيما ال اكبيًر
 أشكالهابكافة  الجريمة علىها بصفة خاصة بظالل ألقت والتي وجيزة،في فترات زمنية 

وأدوات  أساليبالستخدام  مسواء من حيث ظهور أنماط إجرامية جديدة غير مألوفة أ
التكنولوجية والمعلوماتية التي يعيش  ورةالث إفرازاتبصفة رئيسية على  تمدتع إجرامية
 صبحفي المهارات والمعارف التي أ أومنها  تطورةوالم ةالمراحل الجديد اآلنالعالم 
 في الوقت المعاصر. لمجرما ابه يتسّم

 
 لهاالتواصل االجتماعي بأشكا اتمنّصالثورة التكنولوجية إلى ظهور  تأّد وقد

 ،العظمى من الشعوب بجنسياتها المختلفة لغالبيةاهتمام ا والتي أصبحت محّل فة،المختل
رت لكونها وّف ألبنائهاكرية أو االجتماعية العلمية أو الف درجاتوبصرف النظر عن ال

وبيان  ،والصور والتعليقات والقضايا األخبار آخرمنها عرض  ،الكثير من األمور
ل االلتقاء سّه امّم أنفسهم،ب يفوالمؤسسات بالتعر شخاصاآلراء حولها والسماح لأل

 تلك المواقع. بروالجهات ع األفرادبين العديد من  اصلوالتو
 

 التقرير الذي نشرته مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية "غارتنر"، أنوقد أوضح 

 مليارات شخص، وارتفع عدد 3.4عدد مستخدمي اإلنترنت حول العالم بلغ نحو 

 .م2016و 2015خالل العامين  %29مستخدمي منصات التواصل االجتماعي بنسبة 
ائرة مستخدمي الهواتف ع دبات هذه الطفرة بحسب "غارتنر"، توّسويعّد من أبرز مسّب

وقد كشفت م، 2016مليار هاتف في عام  1.9ا نحو الذكية التي تجاوزت مبيعاته
 عدد مستخدمي منصات التواصل م، أّن2016إحصاءات الربع الثالث من العام 
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 من إجمالي مستخدمي %70ل مليار مستخدم، وهو ما يمّث 2.6االجتماعي بلغ 

 (1)اإلنترنت في العالم
 

بّينت األرقام والحقائق العلمية التي وردت في بعض المواقع اإللكترونية كما 
 صة في شبكات التواصل االجتماعي، ووفق الشرائحالتابعة لمراكز األبحاث المتخّص

 ،%68المستخدمة لشبكة الفيسبوك في اإلمارات، فقد بلغ عدد المستخدمين الذكور 
ااًل، حيث تجاوز مستخدًما فّع 580آالف و 407ماليين و 3من أصل  %32واإلناث 

 34-25شخًصا، تتراوح أعمارهم بين 40ألًفا و 612عدد المستخدمين الشباب مليوًنا و

 (2)سنة
 

 الصحف بشكلها أّن (3)وقد رّجح الباحث العالمي في علوم المستقبل، روس داوسون

الوسائط  علىم، وسيتم االعتماد 2028التقليدي الورقي ستختفي في اإلمارات بحلول عام 
أخبار الصحف  المختلفة كمنصات التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت، للحصول على

تراجع مستمر،  أهمية الصحافة تراجعت وال زالت في وقال إّن .بداًل من النسخة الورقية
نتيجة ازدياد االهتمام بالوسائط األخرى على اإلنترنت والهواتف الذكية إليصال أهم 

اد منصات جديدة لجمع األخبار وتقديمها لجمهور القّراء بداًل من الصحف األخبار، وإيج
 مستقبل»وأوضح داوسون، خالل عرضه التقديمي في منتدى اإلعالم العربي  .الورقية

                                                           
)1( http://alkhaleejonline.net/articles/1484752055076685500/%D8%A8%D8%A7%D9% 
)2( http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/5e43ea49-3f99-4f19-a608-
878066dfa0ee#sthash.D3VpwCgU.dpuf 

 )3(http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-05-21-1.678087 



 
 
 
 

الجريمة ومواجهة األمن تعزيز في االجتماعي التواصل منصات إسهامات

 
 84   

، أن مستخدمي منصات التواصل االجتماعي في اإلمارات من األعلى «اإلعالم العربي
 .حرين والسعودية، بعد الب%95عالميًّا، إذ وصلت نسبتهم إلى 

 
 ماالجتماعي بمثابة محل اإلقامة الدائ لتواصلا منصاتهذا المنطلق، باتت  ومن

كما أن  نترنت،والبيت المنشود لغالبية أو لكافة مستخدمي الحواسب اآللية وشبكة اإل
تلك ره خالل ما توّف منأصبح يتم  مستجداتومعرفتهم ألحدث ال اآلخرينتواصلهم مع 

 به وتقوم بنشره. حوتسمالمواقع 
 

 اعي،التواصل االجتم منصاتحول كيفية االستفادة من  لتساؤللذلك ثار ا ووفًقا
 ةفي مواجه واإلبداعبها لغرض االبتكار  تميزوفي ضوء المزايا المتعددة التي ت

 الجريمة.
 

 وأهميته في مواجهة الجريمة واإلبداع االبتكار مفهوم:  المطلب الثاني
 

الجريمة من األمور  ةأو الطرق التقليدية في مواجه لوسائلعلى ا االعتماد أصبح
يشهد وقوع الكثير من الجرائم سواء  زالبكافة بلدانه ما  عالمال إّنإذ  ،الةغير الفّع
ثم  نوم ،داتها عن ذي قبلومهّد رهاالتي تزايدت مخاط معلوماتيةالتقنية وال مأ التقليدية

 واإلبداع البتكارسم بايب جديدة غير مألوفة تّتأصبح من األهمية بمكان إيجاد أسال
 لمواجهة الجريمة.

 

 واألصالةوالطالقة  لمرونةسم باأنه "نوع من التفكير يّت البتكاريابالتفكير  ويقصد
مألوفة بين عناصرها  يرغ اتوإقامة عالقات وترابط ،في إدراك المواقف وتحليلها
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جديدة إرضاء لدوافع ناتجة عن تفاعل اإلمكانيات الفردية مع  بنىوتكوينها في 
 .(1)لمختلفةالبيئة ا ثراتمؤ

 
ن خبرة ومرونة إلى أن التفكير اإلبداعي يجب أن يتضّم (2)أشار أحد الباحثين وقد
بين المحور الخيالي والمحور الواقعي، إضافة إلى أعلى حاالت  التفاعل نعالية م
 ويقصد ،واإلدراك الثانوي ألولى،الميدانية ا بأي: التجار ؛ولياإلدراك األ بينالتفاعل 

 ّنأو ،والتعلم المدرسي وغير ذلك راءةالفرد من خالل الق اكتسبها التيبه الخبرة 
منها: الطالقة والمرونة  ،ب توافر مجموعة من المهاراتاإلبداعي يتطّل التفكير

 .اصلتهوالحساسية للمشكالت واالحتفاظ باالتجاه ومو واإلفاضة واألصالة
 

من  جموعةالتفكير اإلبداعي عبارة عن م أّن (3)آخرحين أوضح باحث  في
 ،واالستعدادات تجعل الشخص يستفيد من المعلومات المختزنة في الذاكرة تالقدرا
 في مجاالت جديدة. تخدمهاويس

 

 أوفكرة جديدة  طرحن "االبتكار يتضّم أّن (1)هذا السياق أوضح أحد الباحثين وفي
المطروحة أو  كارجديدة بين األف قاتل إلى إيجاد عالالتوّص ووضع خط فكر جديد أ

                                                           
 الطبعة -والتوزيع للنشر الرضوان دار – عمان – األردن – االبتكاري التفكير تنمية – ذرب مرشد كاظم/ د (1)

 .43ص – م2015 – األولى
 للنشر الرضوان دار – عمان – األردن –( وفن علم) اإلبداعي التفكير -البرقعاوي فرمان عزيز جالل/ د (2)

 .38ص – م2014 – األولى الطبعة – والتوزيع
 - م2016 – الجامعة شباب مؤسسة – اإلسكندرية -ع.م.ج -واالبتكار اإلبداعي التفكير – كمال طارق/ د (3)

 .67ص
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 كما تكار،األساس في االب يالجدة ه فإّن ثّم ومن لآلخرين،جديد بالنسبة  آخر شيء إلى
 اإلبداعحين أن  في، "جودةالمو القوالبأن االبتكار هو الخروج عن المألوف وتحطيم 

 بإتقانهوذلك  ،بالغة إجادةفي عمل شيء ما  اإلجادةلما أشار إليه الباحث ذاته هو  اوفًق
 .اتامًّ إتقاًنا

 

ن التي تتضّم العمليةاالبتكار بأنه " (2)أحد الباحثين فكذلك عّر اإلطارهذا  وفي
ثم تكوين األفكار أو الفرص التي تعالج  ،والفجوات في مجال ما مشكالتاإلحساس بال

النتائج التي يصل إليها الفرد إلى  وإيصال ،صحة الفروض بارهذه المشكالت واخت
 ".اآلخرين
 

أهمية كبيرة في مجال مواجهة الجريمة  واإلبداع لالبتكارح أن يوّض سبق وما
 :يلي ال فيمتتمّث

 
 غيرهم من  مأ الشرطةمن رجال  سواءمواجهة الجريمة  حقلالعاملين في  تمكين

لكافة  ستنتاجفي االستدالل واال (3)العقليةالجهات المعاونة لهم من استخدام قدراتهم 
 فيسهم في كش اواستنطاق مسرح الجريمة مّم ،هاومالبساتالجريمة ظروف 

                                                                                                                                           
 البداية دار – عمان -األردن –(  المعوقات – األسود الكتاب) الستة االبتكار مناهل – رضا طاهر أنور/ د. أ (1)

 .28،29 ص ص -م2017 – األولى الطبعة –للنشر
 الطبعة – للنشر الفكر دار – عمان – األردن – االبتكار وإدارة اإلدارية القيادة – قنديل سيد محمد عالء/ د (2)

 .122ص -م2010 – األولى
 .122ص – سابق مرجع – قنديل سيد محمد عالء/ د (3)
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جديدة أو  رةغموض الجرائم المجهولة من خالل التوصل إلى شيء جديد أو فك
 اإلجرامي وذجأو تكوين النم ناءموجودة في ب ناصرجديدة أو مزج بين ع ارسةمم

 بأسلوب جديد مبتكر يساعد في التوصل لمرتكب الجريمة.
 
 التوصل إلى إيجاد عالقات جديدة بين  علىلرجال مواجهة الجريمة  القدرة تحقيق

الفاعل بين  لربطا ممكافحتها أ مسواء للوقاية من الجريمة أ (1)األفكار المطروحة
في  يسهم امّم ،عليها وأقوال المشتبه بهم المعثورواألدلة  واآلثارشهادة الشهود 

 المنشود في التصدي للجريمة. احتحقيق النج
 
 الخفية  جوانبرؤية الكثير من األمور وال عالشرطة المبدع أو المبتكر يستطي رجل

من  نهيمّك امّم ،ة بهاذات الصل تالمتعلقة بمجال الجرائم والمشكال رئيةغير الم
والقيام بعمليات  ،الجريمة حولوالتحري  بحثلل الصحيحتحديد االتجاه والتوقيت 

الجريمة بشكل أكثر  مواجهةأجهزة الشرطة من  ّكنتم التي (2)الخالق اإلبداع
 فاعلية وكشف غموضها.

 
 للوقاية من مخاطرها  سواء جريمةال ةاهتمام رجل الشرطة المعني بمواجه ييؤّد

 اإلبداعملكة  تنميةعن  ولةؤالمسإلى تنمية تقنياته  تكارأم مكافحتها باإلبداع واالب

                                                           
 .28ص – سابق مرجع – رضا طاهر أنور/ د. أ (1)
 .41ص – سابق مرجع – البرقعاوي فرمان عزيز جالل/ د (2)
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 ،والمرونة توتقنية الترابطا ،(1)يومن أهمها تقنية العصف الذهن ،واالبتكار لديه
 امّم اإلجرامية،القضية  أو كلةالمختلفة للمش نبللجوا صيلوالتأ الجمود وعدم

وما  يها،الكشف عن أنواع األنشطة اإلجرامية والقائمين عل في ايساعده كثيًر
في  مالتنفيذ للجريمة أ مأ رالتحضي مأ اإلعدادفي  ءخذونه من وسائل مبتكرة سوايّت
 من قبضة رجال الشرطة. فرارال
 
 واالبتكار في مواجهة الجريمة من قبل رجال الشرطة  اإلبداعالحرص على  يسهم

 ألفكارالتوصل  منيتمكنوا  ىحت يجابيةقيامهم بتنفيذ العديد من العمليات اإل
وتتمثل تلك العمليات في وجود الحاجة  ،وأساليب أو معلومات جديدة حول الجرائم

ي أقصر لمرتكبيها ف صولإلى حل غموض الجريمة أو الوقاية من الجرائم أو الو
وكذلك القيام بجمع المعلومات حول الجريمة ثم التفكير في حل  ،مدة زمنية ممكنة

ل الحلول غير التقليدية والجوانب الناقصة بسيناريو الجريمة مع تخّي ،التحديات
 .(2)العمل على تحقيق الحلول وتنفيذها ومن ثّم ،والجديدة

 
 من المخرجات المتعددة  ستفادةفي الوقت الحالي على اال لجرائممرتكبو ا يسعى

في وسائل النقل وكافة  ئلمن التقدم الها وكذلك ،والمعلوماتية تكنولوجيةللثورة ال
المتغيرات والمستجدات التي يمر بها العالم لغرض إيجاد أدوات ووسائل وحيل 

 يًدافي ارتكاب جرائهم والفرار بع النجاحن لهم تمّك ها،خداعية جديدة واستخدام
                                                           

 .47ص – سابق مرجع -ذرب مرشد كاظم/ د (1)
 .58ص – سابق مرجع – كمال طارق/ د (2)
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الجرائم في العقد  منإلى ارتكاب العديد  ىوهو ما أّد ،ي رجال الشرطةعن أيد
وأكدت  شرطة،ال جهزةأل اكبيًر ًياّدتح وجدتاألخير بأساليب ونماذج غير مألوفة أ

مجال مواجهة  فيواالبتكار  اإلبداعيدع مجااًل للشك أهمية الحاجة إلى  بما ال
 المجال.ق للشرطة السبق في هذا الجريمة حتى يتحّق

 
في  االجتماعي التواصل نصاتالحالي الستخدام م الواقع:  المطلب الثالث

 مواجهة الجريمة
 

 فةفي كا اكبيًر اًزفي الوقت الحالي حّي جتماعيالتواصل اال نصاتم تحتّل
وللتعريف باألحداث  ،نقل البيانات والمعلومات ةوسيلة فاعلة لسرع كونهال عاتالمجتم

 يالتوبيان كافة التحل ،دون انتقاص أو إخفاء تهاوالحوادث الجارية بكافة تفصيال
والتعليقات واآلراء المتباينة بشأنها ليس من قبل المقيمين فقط بمواقع حدوثها بل من 

 نصاتتلك الم تشهدضوء ذلك  وفي عدة،في مجتمعات  والمؤسساتقبل كافة األفراد 
مستخدميها من كافة الفئات السنية بغض النظر عن  نم تزايًدام إقبااللحالي في الوقت ا

التعرف على أحدث ما تقوم  ىوأصبح الجميع يحرصون عل ،ثقافاتهم أو جنسياتهم
 .هاالتي تتناول متعددةحول الموضوعات ال أفكارهمبعرضه أو لطرح آرائهم و

 
 ،في العديد من المجاالتالتواصل االجتماعي  نصاتنجم عن ذلك استخدام م وقد

 ال الحصر ما يلي: المثال سبيلمنها على 
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 وكذلك حول  ،يتم طرحها التي القضايافي  (1)األخبار والصور واآلراء تبادل
 بقعة من بلدان العالم المختلفة. والوقائع الحادثة بأّي األحداث

 

 على المزيد من األصدقاء لغرض توسيع دائرة المعارف على المستوى  فالتعّر
مجاالت  يالبحثية والعلمية ف هتماماتلغرض اال مالشخصي سواء بصفة عامة أ

 والبحث المختلفة. لعلما
 

 خالل سنوات الدراسة أو الذين تم المعيشة  القدامى والزمالء األصدقاءعن  البحث
ن حيث تمّك ،االنتقال لمناطق أخرى جديدةفي بيئة سكنية واحدة قبل  ممعه

نهم من األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض بعد طول سنوات، وتمّك
 .(2)التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور

 

 اآلخرينمواقف  لىف عاألفكار أو اآلراء حول موضوع ما لغرض التعّر طرح 
 لها. ضينوللوقوف على عدد المؤيدين أو المعار ،واتجاهاتهم بشأنها

                                                           
" ميدانية دراسة" السياسي الوعي تشكيل في االجتماعي التواصل مواقع دور – الرازق عبد مهند رأفت/ أ (1)

 الصحافة قسم – والعلوم اآلداب كلية  - األردنية البترا جامعة – ماجستير رسالة – عمان – األردن –
 اإللكتروني  الموقع على منشورة – 41 ص – م2013 – واإلعالم

https://www.uop.edu.jo/En/Research/Theses/.../ الرزاق20عبد%20مهند%20رأفت%
.pdf 

 بوك الفيس" االجتماعية العالقات على اإللكترونية التواصل شبكات استخدام أثر – الشهري شعشوع بنت حنان/ أ (2)
 العربية المملكة – بجدة العزيز عبد المللك جامعة طالبات من عينة على ميدانية دراسة –"نموذًجا وتويتر

 قسم – اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية – العزيز عبد الملك جامعة – العالي التعليم وزارة – الرياض – السعودية
 اإللكتروني الموقع على منشورة – هجرية1434 – 1433 - االجتماعية والخدمة االجتماع

home.moe.gov.om/arabic/file/mwatna/pdf/1.pdf 
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 أو بعد ذلك  وعهاالمختلفة التي تقع فور وق واألحداثتفصيالت الوقائع  عرض
وكذلك  ،الملتقطة لها الفيديوهات مأ رخالل الصو منبفترة زمنية وجيزة سواء 
 .(1)اإلخراج السينمائي ةن أو هواوالناس العادي تجهانقل األفالم القصيرة التي ين

 
 حول حدث ما أو دولة ما أو مؤسسة  غلوطةلة والمواألفكار المضّل شائعاتال بّث

 .آلخرأو  لسببما 
 
 المواقع من قضايا  تلكبشأن ما يثار على  توالتحليال تالبيانات والمعلوما عرض

أو بوسط  اتأثير إيجابي أو سلبي لدى الفئة المستهدفة به إحداثوأحداث لغرض 
 .(2)المعرفة لمع ثقافات جديدة لصق لمعين. والتواص تماعياج
 
 ذات الصلة بإحدى المشكالت أو القضايا  واألبحاثنتائج الدراسات  عرض

 أو الدولية. قليميةاإل أو محليةاالجتماعية أو األمنية أو البيئية ال أواالقتصادية 

                                                           
 اإلنسانية العلوم كلية طلبة من لعينة دراسة) البيئي الوعي نشر في الفيسبوك دور – وأخرى بلخضر مريم/ أ (1)

 العلوم شعبة – العلوم كلية – ورقلة – مرباح قاصدي جامعة – ماجستير رسالة – الجزائر –(واالجتماعية
 اإللكتروني الموقع على منشورة رسالة – 26 ص - م2015– واتصال إعالم تخصص –اإلنسانية

https://bu.univ-
ouargla.dz/master/pdf/Belakhdar_Bourenane.pdf?idmemoire=1566 

 الشباب لدى السياسية بالقضايا المعرفة زيادة في االجتماعي التواصل مواقع دور – صالح فريد عصام أشرف/ أ (2)
 ص -م2016 – اإلعالم كلية – األوسط الشرق جامعة – ماجستير رسالة – عمان – األردن –األردني الجامعي

 اإللكتروني الموقع على منشورة رسالة – 32
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0716944/JUA0716944.pdf 
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 أو مشكلة ما تعّد ضيةق تجاهاعلى اتجاهات وميول فئات المجتمع  التعرف 
 معينة. لةذات دال أوجوهرية 

 
 والمجتمعية  جغرافيةوالظواهر ال والحضاراتلنشأة المجتمعات  اريخيالت السرد

 المختلفة.
 
 الجماعات  إلحدىوجهة نظر محددة أو  ىاألفراد أو الجماعات لالنضمام إل تجنيد

 لغرض تحقيق أهداف معينة.
 

 بأو التدريب على كيفية التعرف والتصنيع أو االستخدام لمناهج أو أسالي التعليم 
بها أو استغاللها في الخطرة لغرض تجّن اددة أو لغرض التعريف بالموعلمية محّد

 رة مع بيان أماكن بيعها أو تصنيفها.الحصول على مركبات متفجرة أو مدّم
 

 الزمة سواء ألغراض الخير أساليب كيفية الحصول على األموال والمواد ال بيان
 والمنحرفة. بيةاإلرها جماعاتال ملغرض دع مأ
 

التواصل  نصاتالمتعددة السابق بيانها الستخدام م مجاالتمن ال وبالرغم
فق ال يّت محدوًدا زالما  جريمةدورها في مجال مواجهة ال االجتماعي إال أنه يالحظ أّن

وكذلك  ،بتلك المواقع من ناحية توافرالتي ت مزاياأو يواكب اإلمكانات والقدرات وال
ناحية  من دياتمن تح تفرضهضوء ما  فيالجرائم  مواجهةفي  نشودالنجاح الم لتحقيق

 . خرىأ
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به سواء من قبل  الءعرضه أو اإلد من خالل الوقوف على ما يتّم ويالحظ
من الجريمة أو مكافحتها  بالوقايةيتعلق  يمامن قبل الجمهور ف ماألجهزة الشرطية أ

بدرجة كبيرة عن  اوقاصًر ًدااالجتماعي أنه ما زال محدو تواصلال نصاتم عبر
 في هذا الصدد. مواقعال تلكمن  ةالمرجّو ادةتحقيق االستف

 
ما ينشر بها من  ّنأ مختلفةالتواصل االجتماعي ال نصاتم ابعةمن مت نيتبّي كما

كما  ،يتم بصورة أو بأسلوب منهجي مدروسالجريمة ال  بمواجهةق موضوعات تتعّل
على نحو يؤدي إلى وجود نماذج  نصاتفي استغالل تلك الم تكارواالب باإلبداعسم ال يّت

ما يتم نشره  إذ يالحظ أّن ،مكافحتها ممن الجريمة أ للوقايةجديدة غير مألوفة سواء 
جانب أفراد  منهو بعض الصور أو شرائط الفيديو والتعليقات  متقطعةعلى فترات 

 ،على ارتكابها والقائمينلبعض الجرائم المرتكبة  اصوًر حوالتي توّض ،المجتمع
 تعمدالتي  اإلجراميةمن بعض الحيل  يرللتحذ والمستخدمة أ اإلجرامية بواألسالي

 إلى استخدامها. اإلجراميةمن الجماعات  عضالب
 

بالرغم  نصاتلك المفي االستفادة من ت وجودح القصور المذلك يوّض أّن شك وال
 هةة في كافة المجتمعات لمواجمن الحاجة الملّح بالرغمو ،عدة ياره من مزاتوّف امّم

قت له شتى حّق تفي مجاال نوعية زاتق قفالذي حّق اإلماراتمجتمع  سيماال  الجريمة
كافة المكتسبات التي تم تحقيقها  لىمعه على الحفاظ ع لعملينبغي ا امّم ،التقدم والنمو

الحديثة من خالل طرق  نياتالتق ةواالستفادة من كاف ،من مخاطر الجريمة وشرورها
 إبداعية في هذا الصدد.
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في االبتكار  التواصل االجتماعي نصاتاالستفادة من م سبل:  المطلب الرابع
 الجريمة لمواجهة واإلبداع

 

األدوات الرئيسية  إحدى التواصل االجتماعي أصبحت تعّد نصاتم أّن شك ال
من أبناء  ىعلى محتوياتها الغالبية العظم طالععها واالوالتي يقوم بتتّب ،الرقمي لإلعالم

ومن ثم يمكن االستفادة منها  ،وكذلك المشاركة بها بصورة أو بأخرى ات،المجتمع كافة
 واالبتكار في مواجهة الجريمة على النحو التالي: لإلبداع
 
 لمواجهة  (1)ألمنيةتقوم األجهزة الشرطية بعرض استراتيجياتها وسياساتها ا أن

من خالل نماذج مبتكرة غير  عيالتواصل االجتما نصاتالجريمة باستخدام م
من  يكونذات التعبيرات والدالالت التي  واألشكالالصور والرسوم  تضمنتقليدية 

ووضعها للخطط الكفيلة  ،األمر بهذا واهتمامهاشأنها بيان مدى حرص الشرطة 
يسهم في زيادة التخوف وعدم القيام بارتكاب الجرائم من  امّم ،بالتصدي للجريمة

قبل الجماعات اإلجرامية من ناحية، وإلى تحفيز كافة أطياف المجتمع لشحذ 
 طاقاتهم الفكرية واإلبداعية للوصول بمعدالت الجرائم إلى أدنى درجاتها.

 
 وات دع ممها أمسابقات تنّظ خاللالشرطية الجمهور سواء من  األجهزةتدعو  أن

ومقترحاتهم حول  آرائهمالتواصل االجتماعي لطرح  نصاتللمشاركة عبر م

                                                           
 – العربي الفكر دار – اإلسكندرية -ع.م.ج – الرقمي العصر في وأنظمتها المعلومات أمن – سليمة سعيدي/ د (1)

 .97ص – م2017 – األولى الطبعة
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 ممن الجريمة أ الوقايةراتهم غير التقليدية والمبتكرة سواء في مجال تصّو
 ترىاإلجرامية التي  جبأحد النماذ صلوذلك بصورة عامة أو ما يّت ،مكافحتها

 واإلبداعباالبتكار  سمتّت أساليب حديثة لوجودة الماّس الحاجةاألجهزة الشرطية 
 .معها عاملللت
 
 التواصل االجتماعي لتسليط الضوء  نصاتباستخدام م شرطيةتقوم األجهزة ال أن

بالتزايد أو يتم ارتكابها  سمخطورة أو تّت تذا جدهاعلى النماذج اإلجرامية التي ت
الجمهور على تقديم ما لديهم من معلومات أو  حفيزبأسلوب إجرامي حديث لت

وبما يساعد األجهزة الشرطية في تعزيز نمط التعامل  ،مقترحات حولها وبيانات أ
 أو تحديث خطط الوقاية من مخاطرها. هامع
 
 التواصل االجتماعي وعلى فترات  نصاتتستعرض األجهزة الشرطية عبر م أن

 وبعها مرتكباإلجرامية التي يّت األساليبجديدة غير مألوفة  وبطرقمتعاقبة  ةدوري
أو األشد  اوبصفة خاصة الجرائم األكثر ارتكاًب ،جرائمهم بارتكابالجرائم للقيام 

 ،من تلك األساليب تمعالمج فرادوالتحذير أل (1)وذلك لغرض التوعية ،خطورة
 ب الوقوع في براثن مرتكبيها.وكيفية تجّن

 

                                                           
 المتحدة العربية اإلمارات – اإلرهاب مواجهة في الجريمة من الوقاية جمعيات دور – الدين جمال ماهر/ لواءال (1)

 –( 8) المجلد – الشرطي الفكر دورية – الشارقة لشرطة العامة القيادة – الشرطة بحوث مركز – الشارقة –
 .295ص – م1999 – يوليو –(2) العدد
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 يانوالمعلومات عن األشخاص ذوي الخطورة اإلجرامية مع ب البيانات نشر 
 اإلعالمواألماكن المحتمل ارتكاب جرائمهم بها من قبل جهاز  اإلجرامية،سوابقهم 

أفراد  لكافةبهم  يفيساعد في التعر امّم ،االجتماعي لتواصلاألمني عبر مواقع ا
 أخرى،والحذر واالبتعاد عنهم من ناحية  التحوطويؤدي إلى  حية،المجتمع من نا

أو  الجرائمالشرطية في حال مشاهدتهم عند ارتكابهم  األجهزةإلبالغ  وكذلك
 والتخطيط أو البدء في التنفيذ لها. اإلعداد

 سواء  (1)األجهزة الشرطية على تنشيط وزيادة عمليات العصف الذهني لتعم أن
عبر  واإلبداعيةالمبتكرة  آرائهمتهم ولدى الجمهور لطرح تصورا ملدى منتسبيها أ

من التواصل االجتماعي سواء حول استشراف المستقبل بالنسبة للوقاية  نصاتم
األساليب المبتكرة التي يمكن  أملبيان األدوات الجديدة  مأ تهاومكافحالجريمة 

 االستفادة منها في هذا المجال.
 

 الدراسة الميدانية:  المطلب الخامس
  

الدراسة التالية على عينة عشوائية من الضباط وصف الضباط واألفراد أجريت 
اإلجابة على وقد قام ب (.300العاملين بشرطة الشارقة. وقد بلغ عدد المبحوثين )

( في حين لم تصل باقي االستبيانات التي تم توزيعها على 269االستبيان عدد )
اء تحليل لالستبيانات الخاصة ، وقد تم إجروثين من قبل المعنيين بهذا األمرالمبح

 (.SPSS , Excelنته من بيانات باستخدام نوعين من البرامج هما )بالدراسة وما تضّم
                                                           

 .47ص – سابق مرجع – ذرب مرشد كاظم/ د (1)
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 :خصائص العينة .1
 
 :توزيع العينة حسب النوع -أ

( 12(، ومن اإلناث )%94.1( بنسبة مئوية )253بلغ عدد المبحوثين من الذكور )
   .(%1.5( منهم بنسبة مئوية بلغت )4عدد ) ( في حين لم يذكر%4.5بنسبة مئوية بلغت )

 

 (1جدول رقم )ال
 اتجاهات  أفراد العينة نحو النوع 

 النسبة التكرار الموضـــوع م

 94.1 253 ذكر  .1
 4.5 12 أنثى  .2
 1.5 4 يذكر لم  .3
 100.0 269 المجموع  .4

 
 :توزيع العينة حسب اإلمارة -ب

 (2جدول رقم )ال
 اإلمارة محل اإلقامةاتجاهات  أفراد العينة نحو 

 النسبة التكرار الموضــوع م

 80.3 216 الشارقة  .1
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 النسبة التكرار الموضــوع م

 2.2 6 دبي  .2
 6.3 17 عجمان  .3
 1.1 3 القيوين مأ  .4
 2.2 6 الخيمة سأر  .5
 4.5 12 الفجيرة  .6
 3.3 9 يذكر لم  .7
 100.0 269 المجموع  .8

 
 :يع العينة حسب المنطقة محل السكنتوز -ج 

 
 (3جـدول رقم )ال

 أفراد العينة نحو المنطقة محل السكناتجاهات  

 النسبة التكرار الموضـوع م

 2.2 6 الشارقة  .1
 4. 1 المدام  .2
 4.1 11 الذيد  .3
 3.0 8 مويلح  .4
 4. 1 الدراري  .5
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 النسبة التكرار الموضـوع م

 6.3 17 القراين  .6
 1.5 4 خورفكان  .7
 4. 1 حلوان  .8
 1.1 3 العزرة  .9
 2.6 7 الجرينة  .10
 7. 2 الخالدية  .11
 2.6 7 السيوح  .12
 5.6 15 نوف  .13
 2.6 7 الموافجة  .14
 4. 1 العطين  .15
 4. 1 شرقان  .16
 7. 2 الحمرية  .17
 2.2 6 كلباء  .18
 1.5 4 واسط  .19
 4. 1 الخزامية  .20
 7. 2 مليحة  .21
 4. 1 التعاون  .22
 4. 1 بوطينة  .23
 7. 2 القوز  .24
 4. 1 البرشاء  .25
 1.1 3 النخيل  .26
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 النسبة التكرار الموضـوع م

 1.9 5 الجرف  .27
 4. 1 الراشدية  .28
 4. 1 زعبيل  .29
 4. 1 السلمة  .30
 4. 1 النخيالت  .31
 1.1 3 الصبخة  .32
 1.1 3 الرفاع  .33
 3.0 8 الحصن دبا  .34
 7. 2 الجزات  .35
 7. 2 الشهباء  .36
 1.1 3 الطالع  .37
 1.1 3 الرماقية  .38
 4. 1 الجامعية المدينة  .39
 3.7 10 الرحمانية  .40
 7. 2 الخان  .41
 4. 1 التعاون  .42
 4. 1 المزهر  .43
 4. 1 الغافية  .44
 4. 1 الطرفا  .45
 7. 2 دسمان  .46
 4. 1 خوير خور  .47
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 النسبة التكرار الموضـوع م

 4. 1 الصالحية سيح  .48
 7. 2 الرقايب  .49
 7. 2 السوان  .50
 4. 1 الحميدية  .51
 7. 2 الروضة  .52
 4. 1 البديع  .53
 4. 1 الناصرية  .54
 4. 1 مردف  .55
 4. 1 اذن  .56
 4. 1 طوار  .57
 4. 1 المرقاب  .58
 7. 2 الرمثاء  .59
 4. 1 المنصورة  .60
 4. 1 فنين مأ  .61
 4. 1 الرقة  .62
 4. 1 المدام  .63
 4. 1 الرملة  .64
 29.7 80 يذكر لم  .65
 100.0 269 المجموع  .66

 
 



 
 
 
 

الجريمة ومواجهة األمن تعزيز في االجتماعي التواصل منصات إسهامات

 
 102   

 :زيع العينة حسب المستوى التعليميتو -د
 

 (4جدول رقم )ال
 اتجاهات  أفراد العينة نحو المستوى التعليمي

 النسبة التكرار الموضــوع م

 25.7 69 الثانوية بالمرحلة طالب  .1
 35.7 96 الجامعية بالمرحلة طالب  .2
 5.9 16 متوسط مؤهل  .3
 23.8 64 جامعي مؤهل  .4
 4.5 12 ماجستير  .5
 1.5 4 دكتوراه  .6
 3.0 8 يذكر لم  .7
 100.0 269 المجموع  .8

 
 :لعينة حسب مجال العمل أو الدراسةتوزيع ا -ه

 (5جدول رقم )ال
 اتجاهات  أفراد العينة نحو مجال العمل أو الدراسة

 النسبة التكرار الموضـوع م

 68.8 185 األمني  .1
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 النسبة التكرار الموضـوع م

 2.2 6 االجتماعي  .2
 14.5 39 اإلداري  .3
 7. 2 االقتصادي  .4
 7.8 21 أخرى مجاالت  .5
 5.9 16 يذكر لم  .6
 100.0 269 المجموع  .7

 
 :النسبة للتحديات الخاصة بالجريمةب .2
 

 :د تحديات ومخاطر لمواجهة الجريمةوجو -
 

 (6جـدول رقم )ال
 برز التحدياتأاتجاهات  أفراد العينة نحو 

 النسبة الموضــوع م
درجة 
 الموافقة

 93.68 .لجريمة من أخطر المهددات األمنيةا تعّد  .1
موافق 
 بشدة

2.  
تحدث الجريمة العديد من األضرار البشرية 

 .والمادية
91.00 

موافق 
 بشدة



 
 
 
 

الجريمة ومواجهة األمن تعزيز في االجتماعي التواصل منصات إسهامات

 
 104   

 النسبة الموضــوع م
درجة 
 الموافقة

3.  
خالل السنوات  اونوعيًّ ايًّكّم اشهدت الجريمة تزايًد

 األخيرة.
 موافق 75.43

4.  
ساهم التقدم التقني في وجود نماذج إجرامية 

 .ةمستجّد
84.96 

موافق 
 بشدة

5.  
يعمل المجرمون على تطوير مهاراتهم وقدراتهم 

 .بصفة مستمرة
87.69 

موافق 
 بشدة

6.  
أتاحت التكنولوجيا وسائل جديدة للمجرمين الرتكاب 

 جرائمهم.
88.36 

موافق 
 بشدة

7.  
تواجه الشرطة العديد من التحديات للوقاية من 

 ا.الجريمة ومكافحتها حاليًّ
88.09 

موافق 
 بشدة

8.  
دية لمواجهة الجريمة على األساليب التقلياالعتماد 

 .ا غير كاٍفأصبح أمًر
86.84 

موافق 
 بشدة

9.  
من الصعب تحقيق التواجد الشرطي بكافة األماكن 

 لمواجهة الجريمة.
 موافق 76.62

10.  
تسارع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية تدفع 

 تجاه الجريمة.االبعض 
 موافق 81.57

11.  
ظهور التشكيالت اإلجرامية ساهم في زيادة عدد 

 .هاونوعالجرائكم 
 موافق 83.43



 
 
 
 

 الفصل الثاني : منصات التواصل االجتماعي

 
 105   

 النسبة الموضــوع م
درجة 
 الموافقة

12.  
ضعف أو قلة الوعي األمني يساعد على ارتكاب 

 الجرائم.
87.39 

موافق 
 بشدة

13.  
تدفع سلوكيات المجني عليهم المجرم إلى ارتكاب 

 جريمته.
 موافق 78.80

14.  
يساعد التصميم الهندسي للمباني على ارتكاب 

 الجرائم.
 موافق 69.58

 محايد 64.81 ع ومالحقة مرتكبي الجرائم اإللكترونية.يصعب تتّب  .15

 محايد 65.99 تجد الشرطة صعوبات عدة لتجنيد المصادر.  .16

17.  
ساهم التوسع العمراني والصناعي في زيادة 

 الجرائم.
 موافق 73.48

18.  
ت الزيادة المستمرة في السكان إلى وقوع المزيد أّد

 الجرائم.من 
 موافق 76.02

19.  
ساهم التطور الحادث في وسائل النقل في سرعة 

 ل جماعات اإلجرام.تنّق
 موافق 75.81

20.  
ب عمليات مواجهة الجريمة التحديث المستمر تتطّل

 لقواعد البيانات والمعلومات الجنائية.
93.68 

موافق 
 بشدة

 موافق 80.74 العام المعدل 
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 :التواصل االجتماعيهمية منصات بالنسبة أل .3

 
 :بأهمية منصات التواصل االجتماعي مدى الوعي -

 
 

 (7جدول رقم )ال
 اتجاهات  أفراد العينة نحو أهمية منصات التواصل االجتماعي

 النسبة الموضـوع م
درجة 
 الموافقة

1.  

شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل  تعّد
مكان  وفي أّي ،يريدون توق أّيلمستخدميها في 

 .من العالم

 موافق بشدة 89.89

 موافق بشدة 84.85 .البيانات والمعلومات المختلفة نشر  .2

3.  
جميع التعليقات حول القضايا الهامة  عرض

 .وإبرازها
 موافق 78.86

 موافق 82.43 .المجتمع بأبرز القضايا والتحديات تعريف  .4

 موافق بشدة 84.53 .تشكيل وصيانة الكثير من المفاهيم واألفكار إعادة  .5

 موافق بشدة 84.70 .بديلة افةأدوات اإلعالم كصح من أهّم تعّد  .6

7.  
قواعد حرية النشر  رفي تغيي فاعللها دور  أصبح

 .والتعبير عن اآلراء
 موافق بشدة 85.30
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 النسبة الموضـوع م
درجة 
 الموافقة

8.  
الفوري لكافة األخبار والحوادث الهامة فور  النقل

 .وقوعها
 موافق بشدة 86.06

 موافق بشدة 85.28 .لمجتمعمحط أنظار كافة أطياف ا أصبحت  .9

10.  
للمنتجات واألفكار واآلراء والحوادث  الترويج

 .ضاياوالق
 موافق بشدة 84.17

11.  

على  المختلفةالكثيرين من بلدان العالم  شّجعت
القيام بأعمال الرصد لألحداث والتقاط الصور 

 .وشرائط الفيديو
 موافق 83.45

 موافق 83.53 .حرية التعبير وإبداء اآلراء أتاحت  .12

13.  
الكثير من الموضوعات التي يمكن أن  متقّد

 .تصبح محالًّ للدراسة والبحث
 موافق بشدة 88.54

 موافق 80.75 .القرار المؤسسي في أمور شتى يمّتخذ مساعدة  .14

15.  
 تهممهارا طويرالكثير من األفراد من ت مّكنت

 .وقدراتهم التقنية
 بشدة موافق 84.66

 موافق بشدة 84.47 العام المعدل 
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 :في مواجهة الجريمةودوره االبتكار  بالنسبة ألهمية .4
 

 :مدى الوعي بأهمية االبتكار في مواجهة الجريمة -
 

 (8جـدول رقم )ال

 في مواجهة الجريمةودوره االبتكار  اتجاهات  أفراد العينة نحو أهمية

 النسبة الموضـوع م
درجة 
 الموافقة

1.  

قدراتهم  استخدامرجال الشرطة من  تمكين
في االستدالل واالستنتاج لكافة ظروف  يةالعقل

 ومالبساتها. الجريمة
 موافق بشدة 89.10

2.  
من استنطاق مسرح  ةرجال الشرط تمكين

 .الجريمة
 موافق بشدة 85.39

3.  
إلى أسلوب جديد مبتكر لمعرفة  لالتوّص

 .تكوين النموذج اإلجرامي
 بشدةموافق  86.04

4.  

األفكار  بينإلى إيجاد عالقات جديدة  لالتوّص
المطروحة سواء للوقاية من الجريمة أم 

 .مكافحتها
 موافق بشدة 85.02

5.  
الفاعل بين شهادة الشهود واآلثار  الربط
 .المشتبه بهم وأقوالعليها  المعثورواألدلة 

 موافق 83.60

6.  
 غيرالكثير من األمور والجوانب الخفية  رؤية

 .بالجرائم لمتعلقةالمرئية ا
 موافق بشدة 84.81
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 النسبة الموضـوع م
درجة 
 الموافقة

7.  
االتجاه واألسلوب  دالقدرة على تحدي زيادة

 .والتحري حول الجريمة بحثالصحيح لل
 موافق بشدة 85.34

8.  

 ملمبتكرة سواء في اإلعداد أالوسائل ا اكتشاف
الفرار من  مالتنفيذ للجريمة أم التحضير أ

 .قبضة رجال الشرطة
 بشدةموافق  84.08

 موافق بشدة 84.57 .إيجاد أساليب مبتكرة لتجنيد المصادر  .9

10.  
جديدة  اتألفكار وأساليب أو معلوم لالتوّص

 .حول الجرائم
 موافق بشدة 85.62

 موافق بشدة 85.36 العام المعدل 

 
 :جتماعيبالنسبة لالستفادة من منصات التواصل اال .5

 

 :االجتماعي فادة من منصات التواصلمدى الوعي بأهمية االست -
 

 (9جدول رقم )ال

 اتجاهات  أفراد العينة نحو االستفادة من منصات التواصل االجتماعي
 درجة الموافقة النسبة الموضــوع م

1.  

 مواجهةاألمنية ل تراتيجياتاالس عرض
الجريمة من خالل نماذج مبتكرة غير 

 .تقليدية
 موافق 82.19
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 درجة الموافقة النسبة الموضــوع م

2.  

الجمهور من خالل المسابقات أو  دعوة
في  ةالمبتكر همالدعوات لطرح مقترحات

 .مواجهة الجريمة
 موافق بشدة 84.36

3.  

مواقع التواصل االجتماعي  استخدام
اإلجرامية  جلتسليط الضوء على النماذ
 .ذات الخطورة

 موافق 82.85

4.  
تبعها األساليب اإلجرامية التي ّي بيان

 .الجرائم الرتكاب جرائمهم ومرتكب
 موافق 80.75

5.  

البيانات والمعلومات عن األشخاص  نشر
ذوي الخطورة اإلجرامية مع بيان 

 .سوابقهم اإلجرامية
 موافق 79.62

6.  
األماكن المستهدفة بالنشاط  بيان

 .اإلجرامي
 موافق 78.49

7.  

النماذج اإلجرامية التي ترى  عرض
الشرطية الحاجة الماسة لوجود  ألجهزةا

أساليب حديثة تّتسم باالبتكار واإلبداع 
 .معها تعامللل

 موافق 82.55

8.  
ة وأساليب بيان أنماط الجرائم المستجّد

 .ارتكابها
 موافق 80.38

 موافق 80.40 العام المعدل 
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 :نتائج الدراسة الميدانية -6
 

 :تيتتمثل في اآلائج عة من النتالدراسة الميدانية لمجمو لتتوّص
 

الشرطية في مجال الوقاية  ألجهزةالعديد من التحديات األمنية التي تواجه ا وجود -1
التي نالت النسبة األعلى من وكانت أبرز تلك التحديات  تها،ومكافحمن الجريمة 

ها الجريمة من أخطر المهددات األمنية كما أّن تعّد :التأييد من قبل المبحوثين هي
وتتطلب عمليات مواجهة الجريمة  ،األضرار البشرية والمادية تحدث العديد من

وأن التكنولوجيا أتاحت  ،التحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات الجنائية
وأن المجرمين يعملون على تطوير  ،وسائل جديدة للمجرمين الرتكاب جرائمهم

 .مهاراتهم وقدراتهم بصفة مستمرة
 

اجتماعية تفاعلية تتيح  كاتشب تعّد لكونهاأهمية منصات التواصل االجتماعي  تزايد -2
أنها  كما ،مكان من العالم وفي أّي ،يريدون تالتواصل لمستخدميها في أّي وق

على  وتعمل ،الفوري لكافة األخبار والحوادث الهامة فور وقوعها النقلتقوم ب
 .والقضاياللمنتجات واألفكار واآلراء والحوادث  الترويج

 
رجال الشرطة من  تمكينأهمية كبيرة لالبتكار في مواجهة الجريمة في  هناك -3

 الجريمة االستدالل واالستنتاج لكافة ظروففي  يةاستخدام قدراتهم العقل
 ،إلى أسلوب جديد مبتكر لمعرفة تكوين النموذج اإلجرامي والتوصل ومالبساتها،
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األفكار المطروحة سواء للوقاية من  بينإلى إيجاد عالقات جديدة  والتوصل
 المعثورشهادة الشهود واآلثار واألدلة  ينالفاعل ب والربط ،الجريمة أم مكافحتها

ألفكار وأساليب أو معلومات جديدة حول  والتوصلوأقوال المشتبه بهم  ،عليها
 .الجرائم

 
الجريمة مع وجود  ةاالستفادة من منصات التواصل االجتماعي لمواجه إمكانية -4

 تراتيجياتاالس عرض منها على سبيل المثال ال الحصر ،صور عدة لهذا األمر
الجمهور  ودعوة ،الجريمة من خالل نماذج مبتكرة غير تقليدية مواجهةاألمنية ل

 ،في مواجهة الجريمة ةالمبتكر قترحاتهممن خالل المسابقات أو الدعوات لطرح م
اإلجرامية ذات  جتماعي لتسليط الضوء على النماذمواقع التواصل االج واستخدام
الجرائم الرتكاب  وبعها مرتكباألساليب اإلجرامية التي يّت وبيان ،الخطورة
 ،اإلجرامية الخطورةالبيانات والمعلومات عن األشخاص ذوي  ونشر ،جرائمهم

 وعرض ،األماكن المستهدفة بالنشاط اإلجرامي وبيان ،مع بيان سوابقهم اإلجرامية
الشرطية الحاجة الماسة لوجود أساليب  ألجهزةالنماذج اإلجرامية التي ترى ا

وبيان أنماط الجرائم المستجدة  ،حديثة تّتسم باالبتكار واإلبداع للتعامل معها
 .وأساليب ارتكابها



 
 
 
 

 الخاتمـــــة

 
 113   

 ةــاخلامت
 

 العالم، من ضخمة أجزاء على العنكبوتية الشبكة سيطرة الحالي الوقت يشهد
 مليار 8 يقارب ما إلى وصل العالم سكان عدد ّنإ حيث البشر، حياة في بهاوتشّع
 التواصل مواقع منهم( 35)% يستخدم فيما نترنت،اإل يستخدمون منهم( 46)% ،ةنسم

 إلى منهم( 37)% نحو ويدخل النقالة، الهواتف يستخدمون منهم( 61)% االجتماعي،
 . الذكية الهواتف عبر االجتماعي التواصل مواقع
 

والهواتف  االجتماعيةوالشبكات  نتنترمن اإل كّل ذلك يمكن القول بأّن وعلى
كبيرة من  وزيادةا كبيًر اًرّوالتقنية التي تشهد تط ألشياءا أهّمبين  من أصبحتالذكية 

 .على الصعيد العالمي لمستخدمينأو استخدامها من قبل ا هاحيث نسب اعتماد
  

 في االجتماعي التواصل لمنصات اإليجابي الدور إنكار يمكن ال نهأ شك وال
 ،والجماعي الفردي لإلبداع فاقاآل وفتح ،المعرفة نشر مجال في المتعددة مساهماتها
 .والجماعات األفراد بين الثقافات تبادل في والمساهمة

 
 في االجتماعي التواصل لمنصات السلبي الدور إغفال يمكن ال آخر جانب وعلى

 الشاذة األفكار ونشر ،األمنية االختراقات من تحدثه قد وما ،األمن على الحفاظ مجال
 .واالبتزاز القرصنة وعمليات الشخصية، الحريات وانتهاك والمنحرفة
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 ومدى االجتماعي التواصل منصات دور عن لذلك نتيجة التساؤل ثار وقد
 الحفاظ في تلعبه الذي الدور وحقيقة واألخالقي، الفكري األمن زعزعة في مساهمتها

 والتطرف العنف نشر أو ،ناحية من والمجتمعات لألفراد الفكري األمن ثوابت على
 .أخرى ناحية من اإلرهاب ودعم
 

 في والتفكير البحث إلى االجتماعي التواصل لمنصات المثالب تلك بروز ىأّد وقد
 ،األمن متطلبات وتحقيق المجتمع قدرات تنمية في فاعلية أكثر بصورة مساهمتها كيفية
 في للمشاركة دترّد أو خوف دون وتحفيزهم للشباب اإلبداعية العملية أمام المجال وفتح
 .المجال هذا في فاعل بدور والقيام ،أمنه على والحفاظ المجتمع بناء

 
رون في كيفية تفعيل دور منصات التواصل والمفّكوكذلك أخذ الباحثون 

االجتماعي لتحقيق التحصين الفكري المطلوب للحفاظ على النسيج االجتماعي 
بالمجتمع، ومواجهة عمليات زعزعة األمن الفكري الناتج عن الممارسات الخاطئة 

ألمن ا النهيار اا استراتيجيًّل خطًرالتي تشّكتخدام منصات التواصل االجتماعي الس
الفكري والمعرفي والديني بالمجتمع. وحماية الشباب من مخاطر االبتزاز اإلرهابي 

امة، ووقوعهم فريسة في شبكة ثة الهّدوالتغرير بهم واستقطابهم نحو األفكار الملّو
 ا يعزز انتشار ظاهرة االنحراف الفكري في العالم وخصوصا العربياإلرهاب، مّم

 لمنصات التواصل االجتماعي. يءواإلسالمي نتيجة لالستغالل الس
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الجريمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه كافة  أّن اومن المعلوم أيًض
المجتمعات ال سيما المجتمع الخليجي بصفة عامة، ومجتمع دولة اإلمارات بصفة 

 ة المختلفة، وما يتّمم ونماء في مجاالت الحياتحقيقه من تقّد خاصة في ضوء ما تّم
السعي إليه في إسعاد كافة أفراد المجتمع من خالل العيش بحياة تنعم باألمن 

 واالستقرار والطمأنينة.
 

ما هو جديد لزيادة قدرة  وعلى ذلك بات من األهمية بمكان البحث عن كّل
األجهزة الشرطية لضمان فاعلية ما تقوم به من عمليات أمنية لغرض الوقاية من 

سيما في ظل ما يشهده العالم اآلن من عولمة للجريمة نتيجة  جريمة ومكافحتها، الال
للتطور التقني والمعلوماتي المتسارع الذي يعيشه العالم منذ فترة، والذي أّدى إلى 

وقيام الجماعات اإلجرامية بارتكاب مشروعاتها  ،ظهور نماذج إجرامية دولية
مستفيدة في ذلك  ،في بلد واحد بل في أكثر من بلداإلجرامية في مراحلها المختلفة ليس 

مّما أوجدته الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من الكثير من الوسائل واألدوات التي 
 ع في النطاق المكاني لنشاطها اإلجرامي.منحتها القدرة على التوّس

 
بأشكالها ز الوجود منصات التواصل االجتماعي ه ظهر إلى حّيوفي ظّل ذلك كّل

منها االتصال والتواصل  ،المختلفة، والتي أحدثت بالفعل ثورة في مجاالت عدة
والتعرف باآلخرين، ونقل المعلومات واألخبار وصور الحوادث والقضايا والجرائم 

بمثابة أداة  والتعليق عليها وإجراء الحوارات بشأنها حتى أصبحت تعّد ،المختلفة
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في ضوء ما تتمّتع به من قدرات للعرض والبيان،  رئيسية لإلعالم الرقمي الجديد
 والتأثير في الرأي واالتجاهات.

 
التواصل االجتماعي  منصات مفهوم بيان الدراسة تلك تناولت ذلك أجل من
 عةالحادثة والمتوق والمخاطرالتي تستخدم بها  والمجاالت ،هاالحالي الستخدام والواقع

 وكيفية ،استخدامها سوءالناجمة من  خاطرزة للمالمعّز والعوامل ،هااستخدام نم
 الفكر لنشر واستثمارها ،لها األمثل التوظيف لغرض األمني المجالفي  هااالستفادة من

 سالمة يخدم وبما ،الفكري الغزو وخصوصا ،المنحرف الفكر من والتحذير اآلمن
 عن فضاًل المنحرف، للفكر السلبية التأثيرات من وحمايته للمجتمع الفكرية النشأة
 وبناءة يجابيةإ اأفكاًر تحمل التي المفيدة والمنتديات المواقع إلى األفراد بوصلة توجيه
 لفلترة دةمحّد آلية تباعا إلى باإلضافة ومبدعة، وقوية محصنة شخصية بناء في تساهم

 أجهزة قبل من صارم بشكل واإلباحية والتطرف اإلرهاب على المحرضة المواقع
يتعلق بالوقاية كما تناولت الدراسة بيان إشكاليات مواجهة الجريمة سواء ما  .األمن

، وأخيًرا إبراز كيفية االستفادة من منصات التواصل االجتماعي منها أم مكافحتها
  .لإلبداع واالبتكار في مواجهة الجريمة
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 النتائج
 

 :تيالدراسة في اآل لكنتائج ت زأبر لتتمّث
 

 االجتماعيمن أهم وسائل اإلعالم  حتالتواصل االجتماعي أصب منصات ّنإ .1

 .الجديد

التواصل االجتماعي من قبل كافة  منصاتفي استخدام  اتمرًّمس اتزايًدهناك  ّنإ .2

ره وما توّف ،سم به من مزايافئات المجتمع وكافة األعمار السنية في ضوء ما تّت

 .االجتماعيوالتواصل  لتخاطبقدرات لمن 

 فياألدوات  أخطرمن  اصرالتواصل االجتماعي في المجتمع المع منصات تعّد .3

 ريةالفك واالنتماءات االتجاهاتفي  الميولوإحداث  ،التأثير على الرأي العام

 .والوطنية والوظيفية

 ،نحو سلبي لإلخالل باألمن علىاالجتماعي  لالتواص منصات اللاستغ زيادة .4

 .داخل المجتمعات واالنقساماتالفكري  االنحراف حداثوإ

 اصلالتو منصات الستخدامواالبتكار للوصول إلى أفضل السبل  اإلبداع ةحتمّي .5

 .يالمجال األمن لخدمةاالجتماعي 

من قبل أجهزة  ياالجتماع التواصل منصاتمن كبيرة  درجةاالستفادة ب إمكانية .6

 واالبتكار في مواجهة الجريمة. اإلبداعغرض الشرطة ل
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 التوصيات
 

 : تيفي اآل راسةالد هذهتوصيات  تتمثل
 

 وحدةى )التنظيمية الشرطية تحت مسّم بالهياكلجديدة  ميةوحدات تنظي استحداث .1

 .االجتماعي( التواصلمنصات 

 منصاتعبر  وتداولهنشره  تّموالتحليل لكافة ما ي رصدمهام ال وحداتتلك ال ىتتوّل .2

 .تماعيالتواصل االج

 هعرض ا يتّمعّم اجمةدات النوالمهّد اطرالمخ يدتحد علىالوحدات  كتعمل تل أن .3

ل التواص منصات عبروآراء  اته من بيانات ومعلوموبّث ،والحوار بشأنه وبيانه

 .االجتماعي

 منصاتمن  االستفادةسبل  لأفض لتحديدتلك الوحدات  انبج نواالبتكار م اإلبداع .4

 .يالمجال األمن في االجتماعيالتواصل 

تسعى أجهزة الشرطة المعنية في مجال مواجهة الجريمة إلى االستفادة بكافة  أن .5

واالبتكار سواء  إلبداعلغرض ا اعيالتواصل االجتم نصاتالسبل الممكنة من م

 .للجريمة المكافحة مأ لحدا أم في كيفية التوعية
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 مجالوالمعنيين في  صينمن منتسبي الشرطة من المتخص موعاتمج تكوين .6

واالبتكار  لإلبداعفكرية متميزة  وطاقاتسمون بقدرات مواجهة الجريمة مّمن يّت

من خالل  لكوذ ،االجتماعي لمواجهة الجريمة التواصل اتنّصفي استخدام م

 .ضلهذا الغر تخدامهااس الموجودة بأجهزة الشرطة أو التي يتّم االبتكارمعامل 

 لطرح والماديةخالل صور التحفيز المختلفة المعنوية  نأفراد المجتمع م تحفيز .7

التواصل االجتماعي لغرض  نصاتأفكارهم ومقترحاتهم عن كيفية االستفادة من م

 .يمةجرواالبتكار في مواجهة ال اإلبداع

الجريمة  مواجهةصين في مجال المتخّص أو الملتقيات التي تضّم المؤتمرات عقد .8

التواصل االجتماعي  نصاتمن م الستفادةوالتقنيات لطرح أفضل السبل لتعزيز ا

 لمواجهة الجريمة. االبتكارو اإلبداعفي 
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 عــــاملراج
 

 –مقارنة(  دراسة) لكترونيالوسائط المتعددة في اإلعالم اال –عباس ناجي حسن / د .1
 م.2016 –الطبعة األولى  – توزيعدار صفاء للنشر وال –عمان  –األردن

دار  –دمشق  –سوريا  –العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي  –/ صابر فلحوط وآخر د .2
 .م1999 –عالء الدين 

دولة  – الجديدةتصال لوسائل اال بةالتحديات األمنية المصاح –الشهري  هلل/ فايز عبد اد .3
 .م2003 –دار الحكمة  –دبي  – دةالمتح لعربيةاإلمارات ا

دار  –الكويت  –( لكترونيةإلا الصحافة) ماإلنترنت واإلعال –/ حسني محمد نصر د .4
 .م2003 – زيعالفالح للنشر والتو

 –القاهرة  –ج.م.ع  –( واألدوات المفاهيم) ونيةلكترالصحافة اإل –/ محمود خليل د .5
يونيو  –جامعة القاهرة  –مت إلى المؤتمر العلمي الحادي عشر بكلية اإلعالم دراسة قّد

 .م2005
 –ج.م.ع  -الفنية(  التجهيزاتلكتروني )اإل الصحفياإلخراج  –/ حسنين شفيق د .6

 .م2010 –فكر وفن للنشر والتوزيع  دار –لقاهرةا
بالتمكين  وعالقتهاوالتقنيات الحديثة  مجواقع تطبيقات البرا – يغمجل بن/ عبد اهلل سعد د .7

دار  –الطبعة األولى  –الرياض  –العربية السعودية  ملكةالم –الوظيفي  رابواالغت
 .م2016 – زيعالجامعي للنشر والتو لكتابا

 –( وراتاعي في الثوسائل التواصل االجتم دورالثورة االفتراضية ) – جبع ن/ نسريأ .8
 .م2016 –العربي للنشر والتوزيع  – الطبعة األولى –القاهرة  –ج.م.ع 
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دار  – ألولىالطبعة ا –الكويت  – ولوجيالذكاء التكن –وآخر  زيالعن رزوق/ مد .9
 .م2017 –المسيلة للنشر والتوزيع 

 تنمية لىع االجتماعي التواصل مواقع تأثير - الهدى نور / وشعوبيوأ ،مريم / غزالأ .10
 العلوم كلية - ورقلة – مرباح قاصدي جامعة - الجامعيين الطلبة لدى سياسيال الوعي

 .م2005 -واالتصال اإلعالم شعبة علوم – نسانيةاإل العلوم قسم - واالجتماعية اإلنسانية
 العالقات على اإللكترونية التواصل شبكات استخدام أثر - الشهري شعشوع بنت / حنانأ .11

 جامعة طالبات من عينة على ميدانية دراسة -" نموذجا وتويتر بوك الفيس" - االجتماعية
 كلية  - العزيز عبد الملك جامعة - السعودية العربية المملكة - بجدة العزيز عبد الملك

 .ه١٤٣٤ -ه١٤٣٣ - االجتماعية والخدمة االجتماع قسم - اإلنسانية والعلوم اآلداب
جمهورية مصر  –نترنت اإل بكةلكترونية عبر شاإل لمراقبةا –محمد موسى  ى/ مصطفد .12

 م.2003 –دار الكتب والوثائق القومية  - لعربيةا
 يليةنترنت "رؤية تحلعلى شبكة اإل فكريالخطاب ال –/ فايز عبد اهلل الشهري د .13

جامعة  –الرياض  - عوديةالعربية الس لمملكةا -"لكترونيلخصائص وسمات التطرف اإل
 .يةجره 1429 –سعود ملكال

 –االستعالمات  – المفهومالتكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم ) – ليو/ فضيل دد .14
 .م2010 –الطبعة األولى  –للنشر والتوزيع  فةدار الثقا –عمان  –األردن  –اآلفاق(

دور مواقع  يدراسة ف –القومي  األمنوسائل االتصال الجديدة و –إبراهيم بعزير  /د .15
العدد األول  –ستراتيجيا امجلة  –الدول  ارأمن واستقر ةاالجتماعي في زعزع تواصلال
 م.2014 –

الطبعة  –القاهرة  –ج.م.ع   -االجتماعي  اصلحروب مواقع التو –/ إيهاب خليفة أ .16
 م.2016 –العربي للنشر والتوزيع  –األولى
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الستخدامات شبكة  تحليلية ؤيةلكتروني "رالتطرف اإل –عبد اهلل الشهري  فايز/ د .17
واألمن الوطني  معلوماتتقنية ال ؤتمرمقدمة لم ميةورقة عل -"نترنت في تجنيد األتباعاإل

 م.12/2007/ 4 -1في الفترة من  لرياضالمنعقد في ا
للمواقع اإلسالمية على  دراسة) ياإلسالمي اإللكترون عالماإل – بي/ حردان هادي الجناد .18

 م.2015 – زيعالعربي للنشر والتو –الطبعة األولى  –القاهرة  –.ع مج. –( تاإلنترن
 – انعم –األردن  –المعلومات  علمفي  ديثةاتجاهات ح –/ محمد فتحي عبد الهادي د .19

 م.2017 ولىالطبعة األ –دار صفاء للنشر والتوزيع 
 راتوالتأثي التحدياتتكنولوجيا االتصال، المخاطر و – باندرويش الل شريف/ د .20

 م.2000 –الدار المصرية اللبنانية  – قاهرةال –االجتماعية
 –ج.م.ع  –عصر الرقمي أمن المعلومات وأنظمتها في ال –/ سعيدي سليمة د .21

 .م2017 –األولى  طبعةال – معيدار الفكر الجا  -اإلسكندرية
 –مكتبة االنجلو المصرية  – لمةتقاطعات العنف واإلرهاب في زمن العو – ليلة يعل/ د .22

 م.2007 – 1ط
أبحاث  –سبل العالج(  – نواعهأ –)جذوره  رهاباإل –أبو العال ماضي وآخرون / د .23

مؤسسة  –م 2014مارس  13: 11في الفترة من  –لندن  –ندوة مكافحة اإلرهاب 
 .القاهرة –الفرقان للتراث اإلسالمي 

في المملكة العربية  األمنودورة في تعزيز  جديداإلعالم ال -عي/ سعد بن عبيد السبيأ .24
 –دكتوراه  لةرسا –السعودية في الرياض  خبدراسة تطبيقية على بعض الن –السعودية 

 م.2013-الرياض  –األمنية  لومجامعة نايف العربية للع
 – ثالحدي لكتبعالم ا –التكنولوجي على اإلرهاب  طورأثر الت –/ أبو دامس زكريا د .25

 م.2005 – األردن
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" بجلسة "اإلنسانية في مواجهة اإلرهاب 2016مايو  11 تاريخربي باإلعالم الع منتدى .26
WWW.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-5-11-

1.895789 
 -األردن  – لجيأحمد ث/ هاني ترجمة – اإلنترنتاإلدمان على  –/ كمبرلي يونغ د .27

 بدون سنة النشر. –بدون طبعة  –عمان
تجنيد اإلرهابين عبر مواقع التواصل االجتماعي  د/ حسام محمد/ .28

WWW.carjj.org/sites 

 -األردن –المعوقات(  –مناهل االبتكار الستة )الكتاب األسود  –أ. د/ أنور طاهر رضا  .29
 م.2017 –الطبعة األولى  –دار البداية للنشر  –عمان

دار العربي  –القاهرة  –ج.م.ع  –حروب مواقع التواصل االجتماعي  –أ/ إيهاب خليفة  .30
 م.2016 –الطبعة األولى  –للنشر والتوزيع 

دار وائل  –عمان  –األردن  –علم اجتماع الجريمة  –أ. د/ إحسان محمد الحسن  .31
 م.2016 –الثانية الطبعة  –للنشر

دار  –عمان  –األردن  –التفكير اإلبداعي )علم وفن(  -د/ جالل عزيز فرمان البرقعاوي .32
 م.2014 –الطبعة األولى  –الرضوان للنشر والتوزيع 

االتجاهات الحديثة في دراسات وبحوث عالقة الجمهور  –أ. د/ حنان أحمد سليم  .33
 –دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  – أسيوط –ج.م.ع  –باإلنترنت واإلعالم الجديد 

 م.2013
تويتر )التواصل االجتماعي في  –ترجمة/ د. محمد عبد الحميد  –أ/ ديراج ميرثي  .34

الطبعة العربية األولى  –دار الفجر للنشر والتوزيع  –القاهرة  –ج.م.ع  –عصر تويتر( 
 م.2014 –
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دار وائل  –عمان  –األردن  –نظريات علم الجريمة  –أ. د/ عايد عواد الوريكات  .35
 م.2013 –الطبعة الثانية  –للنشر

ووسائل التواصل  جتماعيةاالتصال الجماهيري والخدمة اال –بن كران  بكر/ سلمان د .36
 .م2015 –الطبعة األولى  –دار الراية للنشر والتوزيع  –عمان  –األردن  – ماعياالجت

 -ج.م.ع –صر الرقمي لعأمن المعلومات وأنظمتها في ا –د/ سعيدي سليمة  .37
 م.2017 –الطبعة األولى  –دار الفكر العربي  –اإلسكندرية

 –األردن  –س ومفاهيم وقيم( مهارات التواصل االجتماعي )أس –أ. د/ صالح العلي  .38
 م.2015 –الطبعة األولى  –دار الحامد للنشر والتوزيع  –عمان

مؤسسة شباب  –سكندرية اإل -ج.م.ع -التفكير اإلبداعي واالبتكار –د/ طارق كمال  .39
 م.2016 –الجامعة 

 –لكتروني )دراسة مقارنة( الوسائط المتعددة في اإلعالم اإل –د/ عباس ناجي حسن  .40
 م.2016 –الطبعة األولى  –دار صفاء للنشر والتوزيع  –عمان  –األردن

دار  –عمان  –األردن  – البتكاروإدارة ا ريةالقيادة اإلدا – قنديل/ عالء محمد سيد د .41
 م.2010 –الطبعة األولى  –الفكر للنشر

 –الجزائر  –ع الفيس بوك التواصل في موق سفةفل – عدينصيف جاسم الس يد/ مؤأ .42
 .م2016 –الطبعة األولى  –ألفا للوثائق للنشر والتوزيع  –قسنطينة

الرضوان  دار –عمان  –األردن  –البتكاري اتنمية التفكير  –كاظم مرشد ذرب  د/ .43
 م.2015 –الطبعة األولى  -للنشر والتوزيع

 –الثورة االفتراضية )دور وسائل التواصل االجتماعي في الثورات(  –أ/ نسرين عجب  .44
 م.2016 –الطبعة األولى  –دار العربي للنشر والتوزيع  –القاهرة  –ج.م.ع 
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 –من الجريمة  الجودة في مشاريع الوقاية ةإدار –/ ممدوح عبد الحميد عبد المطلب د .45
القيادة العامة لشرطة  –مركز بحوث الشرطة  –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة 

 Ronaldv.clarke and johnE.Eck م.2015 –( 87اإلصدار رقم ) –شارقةال
/ ممدوح عبد الحميد عبد دأ.  العلمية المراجعة –أ/ الطيب مبارك أحمد  الرقيبتعريب 
اإلمارات  –الجريمة  افحة( خطوة مبسطة للمعنيين بمك60في ) تحليل الجريمة –المطلب 

 -القيادة العامة لشرطة الشارقة –مركز بحوث الشرطة  –الشارقة  -العربية المتحدة 
 م.2016 –( 192اإلصدار رقم )

 –اآلفاق االستراتيجية ألبعاد منظومة األمن الشامل  –عميد/ أحمد صالح العمرات ال .46
القيادة العامة لشرطة  – مركز بحوث الشرطة –الشارقة  –متحدة اإلمارات العربية ال

 م.2001 –أبريل  –( 1العدد ) –( 10المجلد ) –دورية الفكر الشرطي  –الشارقة

الجريمة المنظمة في أوروبا الشرقية )اقتصاد الظل(  –اللواء. د/ أحمد جالل عز الدين  .47
القيادة العامة لشرطة  – وث الشرطةمركز بح –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة   -

 م.2001 –أكتوبر  –( 3العدد ) –( 10المجلد ) –دورية الفكر الشرطي  –الشارقة
ني والجريمة في المدينة العالقة بين التنظيم المكا –أ. د مهندس/ حيدر كمونة  .48

( 11)المجلد  –لشرطي دورية الفكر ا –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة  -المعاصرة
 م.2002 –أبريل –(1العدد ) –

 –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة  –عولمة الجريمة  –اللواء. د/ حسين إبراهيم  .49
المجلد  –دولية الفكر الشرطي  –القيادة العامة لشرطة الشارقة  –مركز بحوث الشرطة 

 م.2001 –يوليو  –( 2العدد ) –( 10)
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اإلمارات  –تحقيق في جرائم تقنية المعلومات ال –المقدم. د/ سرحان حسن المعيني  .50
 –القيادة العامة لشرطة الشارقة  –مركز بحوث الشرطة  –الشارقة  –العربية المتحدة

 م.2011 –أكتوبر  –( 79العدد ) –( 20المجلد ) –دورية الفكر الشرطي 

ت اإلمارا –الخطط األمنية للسياسات الجنائية والتصدي للجريمة  –د/ صالح السعد  .51
القيادة العامة لشرطة  –مركز بحوث شرطة الشارقة  –الشارقة  -العربية المتحدة 

 م.1994 –مارس  –( 4العدد ) –( 2المجلد ) –دورية الفكر الشرطي  –الشارقة 
اإلمارات العربية  –أثر التدين في الوقاية من الجريمة  –ضميرية  ةأ. د/ عثمان جمع .52

دورية  –القيادة العامة لشرطة الشارقة  –شرطة مركز بحوث ال –الشارقة  –المتحدة 
 م.2014 –أكتوبر  –( 91العدد ) –( 23المجلد ) –الفكر الشرطي 

 –التحديث والنشاط الروتيني والجريمة )دراسة نظرية ناقدة(  –د/ عايد عواد الوريكات  .53
طة القيادة العامة لشر – مركز بحوث الشرطة –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة 

 م.2002 –يوليو  –( 2العدد ) –( 11المجلد ) –دورية الفكر الشرطي  –الشارقة
اإلمارات  –التحديات التي تواجه رجل الشرطة العربي  –د/ عباس أبو شامة  .الفريق .54

القيادة العامة لشرطة  –مركز بحوث شرطة الشارقة  –الشارقة  –العربية المتحدة 
 م.2000 –أكتوبر  –( 3العدد ) –( 9لمجلد )ا –دورية الفكر الشرطي  –الشارقة 

على الحاضر لإلعداد  ةالوقاية من الجريمة )نظر –أ. د/ محسن عبد الحميد    .55
القيادة العامة  – مركز بحوث الشرطة –الشارقة  –اإلمارات العربية المتحدة  –للمستقبل(

 م.1995 –يو يون –( 1العدد ) –( 4المجلد ) –دورية الفكر الشرطي  –لشرطة الشارقة
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 لكترونية :اإل المواقع
 
1. https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0716944/JUA071694

4.pdf 
2. http://alkhaleejonline.net/articles/1484752055076685500/%D8%A8

%D8%A7%D9% 
3. http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/5e43ea49-3f99-4f19-

a608-878066dfa0ee#sthash.D3VpwCgU.dpuf 
4. http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-05-21-

1.678087 
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 اإلمارات العربية المتحدةدولة 

 ةوزارة الداخلي
 القيادة العامة  لشرطة الشارقة

 إدارة مركز بحوث الشرطة
 
 
 

 استبيان بشأن 

 دراسة )منصات التواصل االجتماعي واالبتكار

 في مواجهة الجريمة (
 
 

في مواجهة الجريمة باعتبارها  هودوراالبتكار هذه االستبانة إلى التعرف عن أهمية  تهدف
ولكونها تتطلب التطوير  ،ارهألمن المجتمع واستقر المهددةمن أكثر السلوكيات االجتماعية 

ل لمرتكبيها. والتحديث المستمر في سبل الوقاية منها ومكافحتها لكشف غموضها والتوّص
إنجاز الدراسة  لذا يرجى اإلجابة على التساؤالت المطروحة باالستبيان لغرض التمكن من

 وتحقيق األهداف المرجوة منها.
 
 

 م2017
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 البيانات الديموجغرافية  :أواًل
 

 من ( فضلك يرجى التكرم بوضع عالمةبجانب االختيار المناسب ): 
 :. النوع1

 ]      [ أنثى ]      [ ذكر                 
 
 اإلقامة: محل .2

 ....................................................: اإلمارة -
 : ..................................................المنطقة -

 
 :التعليمي المستوى .3

1 2 3 4 5 6 

 طالب
بالمرحلة 

 ثانوي

 طالب
بالمرحلة 
 الجامعية

 مؤهل
 متوسط

 مؤهل
 جامعي

 دكتوراه ماجستير

 
 :مل أو الدراسةالع مجال .4

 أخرى مجاالت االقتصادي اإلداري االجتماعي األمني
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 ات مكافحة الجريمة والوقاية منها: تحدياثانًي
 
تحديد درجة موافقتك حول أبرز التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة والوقاية  يرجى .5

 منها.
 

 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

1.  
دات من أخطر المهّدلجريمة ا تعّد

 .األمنية
     

2.  
تحدث الجريمة العديد من األضرار 

 .البشرية والمادية
     

3.  
 اا ونوعيًّا كميًّدت الجريمة تزايًدشه

 خالل السنوات األخيرة.
     

4.  
ساهم التقدم التقني في وجود 

 .نماذج إجرامية مستجدة
     

5.  
يعمل المجرمون على تطوير 

 .بصفة مستمرةمهاراتهم وقدراتهم 
     

6.  
أتاحت التكنولوجيا وسائل جديدة 

 للمجرمين الرتكاب جرائمهم.
     

7.  

تواجه الشرطة العديد من التحديات 
للوقاية من الجريمة ومكافحتها 

 ا.حاليًّ

     

     ليدية االعتماد على األساليب التق  .8
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 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

ا غير لمواجهة الجريمة أصبح أمًر
 .كاٍف

9.  
التواجد الشرطي من الصعب تحقيق 

 بكافة األماكن لمواجهة الجريمة.
     

10.  
تسارع المتغيرات االقتصادية 

تجاه اواالجتماعية تدفع البعض 
 الجريمة.

     

11.  
ظهور التشكيالت اإلجرامية ساهم 

 في زيادة عدد ونوع الجرائم.
     

12.  
ضعف أو قلة الوعي األمني يساعد 

 على ارتكاب الجرائم.
     

13.  
سلوكيات المجني عليهم تدفع 

 المجرم إلى ارتكاب جريمته.
     

14.  
يساعد التصميم الهندسي للمباني 

 على ارتكاب الجرائم.
     

15.  
ع ومالحقة مرتكبي يصعب تتّب

 الجرائم اإللكترونية.
     

16.  
تجد الشرطة صعوبات عدة لتجنيد 

 المصادر.
     

17.  
ساهم التوسع العمراني والصناعي 

 الجرائم.في زيادة 
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 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

18.  
ت الزيادة المستمرة في السكان أّد

 إلى وقوع المزيد من الجرائم.
     

19.  
ساهم التطور الحادث في وسائل 
النقل في سرعة تنقل جماعات 

 اإلجرام.

     

20.  

تتطلب عمليات مواجهة الجريمة 
التحديث المستمر لقواعد البيانات 

 والمعلومات الجنائية.

     

 
 واصل االجتماعيالت نصاتدور م: أهمية اثالًث

 

 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

1.  

تتيح  فاعليةشبكات اجتماعية ت تعّد
التواصل لمستخدميها في أّي وقت 

 .مكان من العالم يريدون وفي أّي

     

2.  
البيانات والمعلومات  نشر

 .المختلفة
     

3.  
جميع التعليقات حول  عرض

 .القضايا الهامة وإبرازها
     

     المجتمع بأبرز القضايا  تعريف  .4
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 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

 .والتحديات

5.  
تشكيل وصيانة الكثير من  إعادة

 .المفاهيم واألفكار
     

6.  
من أهم أدوات اإلعالم  تعّد

 .كصحافة بديلة
     

7.  

لها دور فاعل في تغيير  أصبح
قواعد حرية النشر والتعبير عن 

 .اآلراء
     

8.  
الفوري لكافة األخبار  النقل

 .والحوادث الهامة فور وقوعها
     

9.  
محط أنظار كافة أطياف  أصبحت

 .المجتمع
     

10.  
للمنتجات واألفكار  الترويج

 .واآلراء والحوادث والقضايا
     

11.  

الكثيرين من بلدان العالم  شّجعت
المختلفة على القيام بأعمال الرصد 
لألحداث والتقاط الصور وشرائط 

 .الفيديو

     

12.  
حرية التعبير وإبداء  أتاحت

      .اآلراء

13.  
الكثير من الموضوعات  متقّد

     التي يمكن أن تصبح محالًّ 
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 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

 .للدراسة والبحث

14.  
مّتخذي القرار المؤسسي  مساعدة

 .في أمور شتى
     

15.  
الكثير من األفراد من  مّكنت

 .التقنية متطوير مهاراتهم وقدراته
     

 
 في مواجهة الجريمةودوره االبتكار  : أهميةارابًع

 
 الموضوع م

أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة
رجال الشرطة من  تمكين  .1

استخدام قدراتهم العقلية في 
االستدالل واالستنتاج لكافة 

 ها.ومالبساتالجريمة ظروف 

     

رجال الشرطة من  تمكين  .2
 .استنطاق مسرح الجريمة

     

إلى أسلوب جديد مبتكر  التوصل  .3
لمعرفة تكوين النموذج 

 .اإلجرامي

     

إلى إيجاد عالقات جديدة  لالتوّص  .4
بين األفكار المطروحة سواء 
 .للوقاية من الجريمة أم مكافحتها
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 م
 الموضوع

أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة
شهادة الشهود  نالفاعل بي الربط  .5

واآلثار واألدلة المعثور عليها 
 .وأقوال المشتبه بهم

     

الكثير من األمور  رؤية  .6
والجوانب الخفية غير المرئية 

 .المتعلقة بالجرائم

     

القدرة على تحديد االتجاه  زيادة  .7
واألسلوب الصحيح للبحث 

 .والتحري حول الجريمة

     

سائل المبتكرة سواء الو اكتشاف  .8
التنفيذ  مالتحضير أ مفي اإلعداد أ
الفرار من قبضة  مللجريمة أ

 .رجال الشرطة

     

إيجاد أساليب مبتكرة لتجنيد   .9
 .المصادر

     

ألفكار وأساليب أو  لالتوّص  .10
 .معلومات جديدة حول الجرائم
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ماعي لالبتكار في مواجهة التواصل االجت نصات: كيفية االستفادة من ماخامًس
 الجريمة

 

 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

1.  

االستراتيجيات  عرض
األمنية لمواجهة الجريمة من 
خالل نماذج مبتكرة غير 

 .تقليدية

     

2.  

الجمهور من خالل  دعوة
المسابقات أو الدعوات 

لطرح مقترحاتهم المبتكرة 
 .في مواجهة الجريمة

     

3.  

التواصل  نصاتم استخدام
االجتماعي لتسليط الضوء 

على النماذج اإلجرامية ذات 
 .الخطورة

     

4.  

األساليب اإلجرامية  بيان
الجرائم  وبعها مرتكبالتي يّت

 .الرتكاب جرائمهم
     

5.  

البيانات والمعلومات  نشر
عن األشخاص ذوي 

الخطورة اإلجرامية مع بيان 
 .سوابقهم اإلجرامية
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 الموضوع م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 متأكد

 عارضأ
عارض أ

 بشدة

6.  
األماكن المستهدفة  بيان

 .بالنشاط اإلجرامي
     

7.  

النماذج اإلجرامية  عرض
التي ترى األجهزة الشرطية 

الحاجة الماسة لوجود 
أساليب حديثة تّتسم باالبتكار 

 .واإلبداع للتعامل معها

     

8.  
بيان أنماط الجرائم المستجدة 

 .وأساليب ارتكابها
     

 
 :رى ذات صلة بالموضوع يرجى بيانها: في حال وجود أية مقترحات أخاسادًس

1. ........................................................ 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم


